20 AĞUSTOS 2017 – PAZAR
HALİÇ KONGRE MERKEZİ – SADABAD ODİTORYUMU
KURUMSAL KATILIMLAR İÇİN;
KURUM ADI: ……………………………………………………..
SORUMLU KİŞİ AD-SOYAD ve FİRMA ÜNVANI: …………………………..... / ………………………………..
KURUM ADRESİ: ………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAİL: …………………………………………………………
TELEFON: …………………………………………………… CEP: ………………………………………………………..
DANS EKİBİ ADI: …………………………………………………..
DANS EKİBİ DANSÇI SAYISI: …….
DANS EKİBİ KAPTANI: ……………………………………………
DANSÇI AD ve SOYADLARI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Varsa EĞİTMEN ADI: ……………………………………………….
EĞİTMEN TALEBİ: Evet

Hayır

BİREYSEL KATILIMLAR İÇİN;
SORUMLU KİŞİ: ………………………………………
SORUMLU KİŞİ - ADRES: ……………………………………………………………………………………………………
E-MAİL: …………………………………………………………
TELEFON: …………………………………………………… CEP: ………………………………………………………..
FİRMA ÜNVANI: …………………………..... / ………………………………..
GÖSTERİ ADI: …………………………………………………..
KATILIMCI KİŞİ SAYISI: ……
Varsa DİĞER DANSÇILAR AD ve SOYADLARI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Varsa EĞİTMEN ADI: ……………………………………………….
EĞİTMEN TALEBİ: Evet

Hayır

DİĞER BİLGİLER;
SON BAŞVURU TARİHİ: 4 AĞUSTOS CUMA
DANSÇI DEĞİŞİKLİK/EKLEME/ÇIKARMA BİLDİRİMİ SON TARİH: 11 AĞUSTOS CUMA
KATILIM ONAYI: Formun Eksiksiz doldurulması ve katılım ücretini yatırılması ile kayıt onaylanmış
olacaktır. Sorumlu kişiye mail ile Konfirmasyon bilgisi gönderilecektir.
KAYIT BİLEKLİKLERİ: Organizasyon günü firmaların dansçıları, Kayıt koordinasyon masasından
“ARTİST” bilekliklerini almalı ve organizasyon boyunca bileklerinde takılı bulundurmalıdırlar. Prova
alanı, Mekan giriş çıkışlarında rahat hareket edebilmeleri için bu durum mecburidir.
DANSÇILAR – KAYIT ŞARTLARI: İlgili kurumun sigortalı resmi çalışanı olması gerekmektedir. Yaş alt
sınırı 18 ve üzeridir. Üst sınır yoktur.

KAYIT ÜCRETLERİ: Ücretler tamamıyla katılımcılar tarafından karşılanabilir veya Kurum tarafından
bir parçası ya da tamamı karşılanabilir.
BİREYSEL KATEGORİ - YARIŞMA KATILIMI İÇİN (1-4 kişi ile sınırlıdır);
KATILIM ÜCRETİ KİŞİ (DANSÇI) BAŞI: 200TL’dir.
KURUMSAL KATEGORİ - YARIŞMA KATILIMI İÇİN (5-20 kişi ile sınırlıdır);
GRUP KATILIMI: 2.000TL + KDV (%18)

Hesap adı
Banka ismi
Banka Şubesi
Swift
Banka Hesap No
IBAN TL

AYDAN TURİZM VE TİC LTD ŞTİ
FİNANSBANK
CAPITOL ALTUNİZADE ŞUBESİ-1056
FNNBTRIS
19172391 ***(Ibanın son 8 hanesi hesap numarasıdır.)
TR47 0011 1000 0000 0019 1723 91

Yarışma ve Organizasyonu kapsamında bedeni, cezai ve mali her türlü sorumluluğun şahsıma (şahsımıza) ait olduğunu beyanla;
Organizasyona, temsilcisine, iş birliği içinde bulunan diğer teşebbüslere, organizasyonun gerçekleşeceği alanlara, ve bunların
işletmecilerine, Organizasyonun düzenlenmesinde görev alan tüm çalışanlara, diğer katılımcı firmalara ve katılımcı bireylere ve seyircilere
karşı tazminat talepleri dahil, hukuki ve cezai hukuki ve cezai tüm dava haklarından (haklarımızdan) gayrikabili rücu feragat ettiğimi
(ettiğimizi) kabul, beyan ve taahhüt eder; Yarışma ve organizasyonu vasilerim (vasilerimiz) ve adına hareket ettiğim (ettiğimiz) gerçek ve
tüzel kişiler namına ibra ederim (ederiz). İş bu feragat ve ibra beyanı ile organizasyona şeriklerine adımı (adımızı) ve görüntülerimi
(görüntülerimizi) kullanma, katılım ve elde edilen sonuçlarla ilgili toplanan verileri değerlendirme hakkını veririm (veririz). Organizasyon ve
yarışma kapsamında meydana gelebilecek kaza ve hastalık hallerinde oyunların sağladığı tıbbi servisin uygun gördüğü tedaviyi kabul ederim
(ederiz). Organizatörün gerekli görmesi halinde organizasyon programı ve yerler değişebilir. Bu konuda organizatör firma münhasır yetkili
olup bu konuda taraflar arasında çekişme konusu yapılamayacağı taraflarca gayrikabili rücu olarak kabul edilmiştir. Organizasyon
programındaki her hangi bir aktivite, organizatör firmanın kontrolü dışında mücbir sebepler dolayısıyla gelişebilecek olayların sonucu iptal
edildiği takdirde hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. Organizasyon Komitesi, yanlış yönlendirmiş, kayıp ve gecikmiş posta ve yazım
hatalarından sorumlu değildir. Organizasyon, katılım şartlarında yapılacak değişiklikleri ve herhangi bir başvuruyu geri çevirmeyi kendi
takdirinde tutma hakkına sahiptir. Ben / Biz tüm Corporate Dance kural ve düzenlemelerine mutabık kalacağımı / kalacağımızı beyan ederiz.
Adı - Soyadı ............................................................
İmzasız Form kabul edilmemektedir.

İmza ...................................

.

Tarih ....... /....... /.......

