شرايط و مقررات عمومي كنفرانس
خواهشمند است به موارد زير توجه فرماييد
*فضاي غرفه هاي نمايشگاه جانبي كنفرانس به صورت كانتر شو مي باشد و هيچگونه پانل بندي ،اسپيس و غرفه سازي انجام نمي پذيرد و
صرفاً از سازه پاپ آپ توسط ستاد برگزاري استفاده ميگردد.
*متقاضيان و حاميان مالي كنفرانس توجه داشته باشند ،تعهدات فقط در چهارچوب شرايط حمايت مالي اعﻼم شده از سوي دبيرخانه
انجام مي پذيرد و در صورت تقاضا به تعهدات بيشتر پس از صدور فاكتور و تسويه آن انجام خواهد پذيرفت.
*حضور در سالن كنفرانس مستلزم ثبت نام و دريافت كارت ورودي مي باشد ،لذا در صورت همراه داشتن مهمان حتما مي بايست نسبت به
ثبت نام ايشان و صدور كارت ورودي اقدام گردد .از ورود اشخاص بدون داشتن كارت ورودي در محيط كنفرانس توسط حراست
جلوگيري به عمل خواهد آمد.
*توزيع و ارائه هر گونه بروشور و تبليغات در محوطه و سالن كنفرانس منوط به انجام هماهنگي با دبيرخانه كنفرانس مي باشد و در
صورت تخلف و مشاهده اينگونه موارد از فعاليت افراد توسط حراست جلوگيري به عمل خواهد آمد.
*كليه خبرنگاران و رسانه هاي محترم مي بايست پيش از آغاز كنفرانس نسبت به تكميل فرم و دريافت كارت خبرنگاري اقدام نمايند و در
صورت فعاليت بدون كارت از حضور در محل كنفرانس منع خواهند گرديد.
*صدور گواهي نامه رسمي ،منوط به تكميل فرم و حضور در سمينار مي باشد.
*هزينه ثبت نام شامل حضور در دو روز همايش ،ناهار و پذيرايي و صدور گواهينامه معتبر معادل  ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ريال براي هر نفر مي
باشد
*جهت دانشجويان و اساتيد  ١٥درصد و به صورت گروهي )بيش از  ٣نفر(  ١٠در صد تخفيف در نظر گرفته شده است.
*متقاضيان محترم پس از تكميل فرم ثبت نام به مدت يك هفته كاري ميبايست اسناد مالي  ١٠٠درصد وجه غرفه را نقداً همراه با نسخه مهر
و امضاء شده فرم ثبت نام را به برگزاركننده تحويل دهند در غير اينصورت برگزاركننده هيچ مسئوليتي در قبال ثبت نام و حضور در
كنفرانس را نمي پذيرد.
*در فاصله زماني كمتر از  ٣٠روز تا زمان افتتاح ،به هيچوجه درخواست انصراف از حضور در كنفرانس و حمايت مالي پذيرفته نخواهد
شد و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصيص يافته در نمايشگاه هيچگونه وجهي مسترد نشده و برگزاركننده مجاز مي باشد غرفه مربوطه
را به منظور پيشگيري از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمايشگاه ،به سايرين واگذار نمايد .
اينجانب …………… .………..مدير عامل شركت………………………… .پس از مطالعه كامل اطﻼعات و مقررات كنفرانس بررسي صنعت فوﻻد
و مواد اوليه  ، planex2022نسبت به تكميل فرم درخواست مشاركت در كنفرانس مذكور اقدام نموده و رعايت كامل مفاد آن را تعهد مي
نمايم.
تاريخ ..…………………:نام و نام خانوادگي مدير عامل..……………………:مهر و امضاء……………….…..………:
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