بسمه تعالی

فرم قرارداد دریافت ساین
شماره درخواست :

قرارداد همکاری
این قرارداد در تاریخ.................بین شررت

دماا اسارر هاایی هااگرردی ییارتی فرا ییر با امیری

اعماری به گشاگی  :تاران ایمان بسیج ابتمای اتابان ارسریه گبش هش

فقای یعیم

اتری پنجم پلاک  . 111شماره تلفن-38053 :

( 011تره در ایرن قررارداد فساگرم گرااریرمه ای شررادر ای یرک رد

شرررتر

درمارا

اسرررارر

هاایی

هراراگرردی..........................................................بره گشررراگی........................................................................................................
تلفن....................................به امیری

هناب فقای/داگم(............................ته در این قرارداد همکار گاایمه ای شررادر ای رد

دیرر ابتنی بر شرایط ییر انعقم ای گردد.

ااده یک-ااضاع قرارداد :
ااضاع قراداد عبار ای
تبصرره یک  :همکار ااف

ای اگذاری حق رر ش  :تارهای دادلی دارهی ریر اییان هتل ای رد فساگم به همکار.
به اعرری تاگترهای رر ش ها

هماهنری ای باشم فساگم رررا با رابهه هماهنری های لای

را اگجا دااهم داد.
تبصره د  :همکار در تماای ااارد (رر ش تار هتل  ...ر ااف
تبصره یه  :همکار اتعام ای گردد ته گسب

به ثب

در رار بر ی هرگاگه اشکال تماای اسئالی

به رعای

قیم

های اعلا شمه ای رد فساگم ای باشم.

دقیق اشخصا اسارر اقما گمایم در اگتاا ای اسارر ااضا ادذ گمایم

این اار بر عامه همکار دااهم باد.

ااده د -ابلغ قراداد:
ابلغ قرارداد عبار ای

ای تارازد همکار ای باب

رر ش تار انظار دااهم گردیم.

تبصرره :فساگم به انظار تسرایل در همکاری به اقمار تاری قرارداد ریر در ادتیار همکار قرار ای دهم دررار رقمان
ا را تحایلی علا ه بر پرداد

اریش ا را (تسایه حسابر هرگاگه یاایتفاده ای ا را

یادشمه بر عامه همکار ای باشم.

ااده یه – گحاه پرداد
لای به تاضیح ای

:

ته تارازد تار فساگم های همکار بر ایاس شرایط گرخ در پکیج های اریالی اعلا ای گردد.

تبصره  :همکار ااف

ای

ابلغ تاال هزینه دماا را هنرا ثب

یکشنبه هرهفته گزارش رر ش

گا ای اسارر دریار

هفته قبل (شنبه تا پنجشنبهر را به همراه ابالغ دریارتی پم ای تسر تمیسیان به حساب فساگم اریز گماییم .

ااده چاار – ام قرارداد:
ام قرارداد ای تاریخ اگعقاد تا تاریخ  ..........................ای باشرم در ررار رضای

ررین بعم ای این تاریخ الحاقیه اریال

ای گردد قرارداد قابل تممیم دااهم باد.
ااده پنج – تضمین حسن اگجا پرداد

تعاما :

همکار یک برگ چک به شررماره ................باگک ....................شررعبه  .......................تم شررعبه ................به شررماره
حسرراب ..................................................به ابلغ یکصررم ایلیان ریال در ادتیار فساگم فرا یرریر قرار ای دهم
فساگم فرا یریر ای تااگم بنا به تشرخیخ داد در احرای تخل
گسرب

رادرتننمه ینم رایا با حق درت تاریخ در چک

به رال هه گاشی ای فن اقما گماییم رادر تننمه هرگاگه حق ادعایی را در دصاص این تشخیخ ای

داد یرل

بم ن تاریخ در هه شررت

ایرقام ای تنم .ضرمنا چک ای بایسر

دماا

اسارر

هاایی

هااگرردی ییارتی فرا ییر هرگاگه اهل اضاری رادر گردد.
ااده شش – یایر شرایط :
-

عقم قرارداد تایرط همکار با اسارر برایاس افاد اقررا یایاان ایراث ررهنری گردشرری همچنین ااضا
برگ قرارداد هتل یا تار تایط اسارر همکار الزاای ای .

-

درت شرایط تار شاال گا هتل گاع اتا

-

ارائه تپی شناینااه ی  1تا پنج یال ها

-

گرخ تارها تاارق بین اسرارر همکار فساگم برایاس پکیج ها باده حق هرگاگه ادعای بعمی ای فساگم اسارر
یل

-

ام اقاا

یایر دماا در برگ قرارداد الزاای ای .

ایتفاده ای گرخ  CDCبرای بلیط تار الزاای ای .

شمه درت گرخ تار بق پکیج اریالی در تماای اچرها الزاای ای باشم.

تاهیه تاال اسارر د ردصاص دریم بلی

چارتر قااگین تنسلی تغییرا بلیط هتل تار عم اگجا یفر یا

یایر شرایط به عامه همکار باده الزاای ای باشم.
-

در ااارد رارس ااس ر هیچ گاگه اسئالیتی باب

-

همکار حق اگذاری ااضاع این قرارداد(ااده یکر را به غیر گمارد.

-

دررار تغییر گا تا  21یاع
پرداد

-

قبل ای حرت

هزینه تار ریر شمه اتاهه فساگم گمی باشم.
 10دررم تا یاع

 11ر ی حرت

شاد.

دررار تنسل شمن تار تل ابلغ یاد

غیر قابل ایترداد ای باشم.

 30دررم قیم

تار ای بایس

ااده هف

– رسخ قرارداد :

ررین قرارداد ای تااگنم با اعلا تتبی (یک ااه قبل ر در هریاان پم ای ایترداد تاال تماای ا را باادار تحایلی
تسایه قهعی ؛ گسب

به رسخ قرارداد اقما گمایم.

تبصره  :فساگم اجای ای

دررار عم اساعم همکار در دصاص ایترداد ا را باادار ای احل چک تضمین با درگظر

گررتن بالاترین گرخ امکن دماا ارائه شمه گسب
این قرارداد در هف

امیرعاال شرت

به هبران تلیه دسارا اقما گماییم.

ااده چاار تبصره در د گسخه تنظیم به ااضای ررین قرارداد رییم.

امیرعاال فساگم.......................................

دماا اسارر هاایی

هااگرردی ییارتی فرا ییر

............................................................

یعیم اعماری

................................
اار ااضا

اار ا اضا

امارک اارد گیای ها
تتبی ها

عقم قرارداد:

عقم قرارداد با ااضا امیرعاال

-

درداای

-

تپی اجایهای بنم ال

-

تپی شناینااه امیرعاال امیر رنی

-

تپی رفحه ا ل شناینااه یاااماران ( دررار شرت

-

فگای تاییم فدرین تغییرا ر یگااه ریمی

-

تپی ینم االکی

یا اهاره گااه اعتبر احل رعالی

-

اعرری گماینمه تا الادتیار ای رد امیرعاال ها

-

یک برگ چک به ابلغ یکصم ایلیان ریال ای حساب فساگم دارگمه اجای یا امیرعاال در هه شرت

ب
بادن ر

ااضای قرارداد(دررار عم حضار شخخ امیرعاالر
دماا

اسارر هاایی هااگرردی ییارتی فرا ییر
بایپاس
امیری

ر ابط عماای

