
 نمایشگاه سازخانهچهارمین  شرکت در آئین نامه

 

 در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می گردد. 1401)سازخانه( به همت خانه موسیقی ایران آذرماه سال  چهارمین نمایشگاه ساز

درخواست شرکت در نمایشگاه را متقاضیان شرکت در این نمایشگاه پس از مطالعه ی آیین نامه شرکت در نمایشگاه در صورت تمایل می توانند 

 به دبیرخانه نمایشگاه ارایه دهند.

 شرایط شرکت در نمایشگاه:

 کلیه اعضای پیوسته و وابسته ی یک کانون سازسازان می توانند با قبول ضوابط موجود در نمایشگاه شرکت نمایند. -1ماده 

 خواهد بود. شورای برگزاری نمایشگاه مجوز کتبیتایید و متقاضیان غیر عضو منوط به  اعضای وابسته ی دو و شرکت -1-1 تبصره

 هستند. کشورشرکت کنندگان تابع ضوابط مقررات نمایشگاه  و ملزم به رعایت قوانین عمومی -1-2تبصره

 بود.اعضای خانه موسیقی برای شرکت در نمایشگاه، از تسهیالت ویژه همچون تخفیف در اجاره غرفه برخوردار خواهند  -1-3تبصره 

پرداخت هزینه اجاره غرفه و تسلیم فرم شرکت  شرکت کنندگان پس از تکمیل فرم شرکت و قبول کلیه قوانین مربوطه اعم از  -2ماده 

 می توانند جواز ورود به نمایشگاه را دریافت کنند.

، اولویت با افرادی است که زودتر اولویت زمانی مالک ثبت نام متقاضیان است ! با توجه به محدودیت ظرفیت نمایشگاه  -2-1تبصره 

 ثبت نام کنند.

الزم می توانند از غرفه خود و در صورت رضایت دیگر شرکت کنندگان و شؤون ضوابط شرکت کنندگان در صورت رعایت -2-1تبصره

 در نمایشگاه گزارش تهیه و در شبکه های مجازی منتشر کنند.

ر از افراد مسئول را که در تمامی ساعات نمایشگاه حضور دارند کتبا به دبیرخانه هر شرکت کننده می باید نام یک یا دو نف -3ماده 

 نمایشگاه معرفی کنند.

سازها را جهت ثبت و عکسبرداری به ، زمان افتتاحیه ساعت قبل 24شرکت کنندگان موظف هستند حداقل – 3-1تبصره 

 اجرایی نمایشگاه ارائه و سپس برای چیدمان در غرفه انتقال دهند. بخش

تا پایان نمایشگاه ممنوع است و شرکت کنندگان فقط پس از مراسم اختتامیه و دریافت برگه خروج سازها  کلیه خروج  -4ماده 

 ممهور به مهر ستاد برگزاری مجار به خروج ساز هستند.

  نمایشگاه ورود ساز به محل نمایشگاه ممنوع خواهد بود.در زمان برگزاری  -4-1تبصره 

توسط یک شرکت بیمه معتبر مورد حمایت بیمه  پایه و تخمینی: سازهای حاضر در نمایشگاه با هماهنگی و قیمت گذاری 5ماده 

 قرار خواهند گرفت.



یلیون تومان برآورد کرده است موظف است هر شرکت کننده ای در صورتی که قیمت پایه ساز خود را باالتر از یکصد م -5-1تبصره

 قبال موضوع را به اطالع ستاد برگزاری برساند.

غیر قابل انتقال هرگونه فروش و رد و بدل وجه در نمایشگاه ممنوع است و تمامی سازها تا پایان زمان برگزاری در نمایشگاه  -6ماده 

 خواهد بود.

افراد، شرکت کنندگان باید تعهد نمایند که در سالن ها ایجاد سروصدا نکنند و : برای ایجاد فضایی مناسب جهت بازدید 1تبصره 

 د. نماینجهت تست صدا فقط از اتاق مخصوص موجود در نمایشگاه استفاده 

طراحی نمایشگاه به صورت هماهنگ و یکنواخت با تابلوی ویژه که به نام سازنده یا برند اعالم شده از سوی شرکت کننده : 7ماده 

 می شود خواهد بود و شرکت کنندگان حق تغییر دکوراسیون و طراحی نمایشگاه را ندارند. نصبتهیه و 

م خواهد شد و متقاضیان بعد از تعیین اندازه ی مورد نظر ،  از طریق غرفه های نمایشگاه در اندازه های مختلف ارائه و اعال -8ماده 

 قرعه کشی ، غرفه شان مشخص خواهد شد.

 . انجام خواهد شد شورای برگزاریبا حضور اعضای مراسم قرعه کشی از سوی ستاد برگزاری  -8-1تبصره 

 ی بالمانع است.حضور هر یک از متقاضیان شرکت در نمایشگاه در مراسم قرعه کش -8-2تبصره

 رسیده است.خانه موسیقی به تصویب هیئت مدیره  1401شهریور  13  تبصره تنظیم و در تاریخ11ماده و  8این آیین نامه در 

  


