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 1فرم شماره 

 1398سازخانه فرم شرکت در سومین نمایشگاه 

در مجموعه گالری طبقه همکف  1398دیماه  13الی   9کانون سازندگان ساز خانه موسیقی از نمایشگاه ساز خانه موسیقی به همت سومین 

 ایران برگزار می شود.  خانه هنرمندان

 :*شرایط

 تمامی هنرمندان که بصورت حرفه ای یا تجربی در حوزه ساخت ساز فعالیت می کنند واجد شرایط شرکت در نمایشگاه هستند. -1

 است.  در محیط عمومی غرفه و نمایش یک ساز  تملک ه دو شکل امکانپذیر است؛شرکت در نمایشگاه ب-2

 مجاز به اختصاص یک تا سه غرفه هستند. افراد متقاضی -3

 .وجود داردساز  6 امکان نمایش هر غرفه  در -4

 مبلغ واریزی عودت داده خواهد شد.در صورتی که به هر دلیل نمایشگاه برگزار نشد  -5

 د.اری نماینشرکت کنندگانی که دارای یک کارگاه مشترک هستند می توانند غرفه یا غرفه هایی را بصورت مشترک خرید-6

صاحبان غرفه اهدا می شود و صدور گواهینامه برای افراد در غرفه های نمایشگاه در روز آخر برگزاری به شرکت در  «گواهینامه»-7

 با شرایط مقتضی امکان پذیر است.)شرایط ویژه(مشترک 

بانک کشاورزی و یا شماره کارت این  10100پرداخت کلیه هزینه ها فقط از طریق واریز به حساب  خانه موسیقی به شماره -8

 اب)درج شده در فرم( امکانپذیر است و متقاضیان از پرداخت وجه نقد امتناع نمایندحس

ه باید از ابتدا اعالم شود و الزم به توضیح است، اسامی افرادی که بطور مشترک در غرفه ها حضور دارند برای صدور گواهی نام

 گواهینامه برای این افراد منوط به تایید مدیر اجرایی است. صدور

 نه شرکت در نمایشگاه: *هزی

 یال است. ر 4.000.000ل، برای یک ساز: ریا 12.500.000برای هر غرفه: 

 ریال است.  1.000.000هزینه صدور گواهی نامه برای افراد همکار سازنده ساز در غرفه ها 

 *شرایط تخفیف:

 اعالم شده تعلق می گیرد.درصد تخفیف از مبالغ  20*به اعضای خانه موسیقی که کارت معتبر ارائه دهند 

 درصد تخفیف منظور خواهد شد. 10سه غرفه  وه بر تخفیف عضویت خانه، برای دو و*عال

 منتشر شده است و حتما پس از مطالعه این فرم مبالغ را واریز نمایید.  3*مبالغ دقیق با اعمال تخفیف در فرم شماره 
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 *مشخصات متقاضی:

 نیستم عضو خانه موسیقی:  هستم                            شماره ملی:    نام و نام خانوادگی:       

 : ......... سالفردی سابقه فعالیت                ...................   نام کارگاه:  ندارم              دارم   کارگاه:       

 ابداعی      و غربی کالسیک سازهای ارائه شده: سنتی        

 ..............................تعداد ساز ارائه شده در نمایشگاه: ........................:...............................................................................................ها  نام ساز 

 ......................................................................................تلفن:........................................................................................................................درس  و آ

 ............مشترک(....................................................................................................................... نام و نام خانوادگی افراد همکار)برای غرفه های

 شرکت در نمایشگاه:*

 هستم.       سه غرفه،       دو غرفه،      ک غرفه ییا خرید         ارائه یک ساز متقاضی شرکت در نمایشگاه با 

 :(4)طبق فرم شماره واریز*

ی و یا زبانک کشاور 10100حساب  .. ریال در تاریخ............................................به شماره.........................مبلغ................................... 

 پرداخت شد.به حساب خانه موسیقی در بانک کشاورزی   6037701199502417کارت  شماره

 توجه: 

 بکوشید. تلقی می گردد لطفا در حفظ آن برای شرکت در نمایشگاه به منظور رسید واریز  فیش واریزی

 

 

 1اینجانب............................................... تعهد می نمایم مقررات و ضوابط شرکت در نمایشگاه  مندرج در فرم های شماره 

تا  را )آئین نامه داخلی نمایشگاه( را رعایت نمایم و مدارک مندرج در فرم شماره سه را به همراه فرم های امضا شده4 و 

 ارسال کنم .  دبیرخانه نمایشگاه سازخانه –به خانه موسیقی 1398مهرماه  31تاریخ 

 تاریخ و امضاء
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 2فرم شماره 

 1398سازخانه در سومین نمایشگاه  مدارک مورد نیاز برای شرکت

به خانه موسیقی ارسال  1398تا پایان مهرماه را متقاضیان شرکت در نمایشگاه باید مدارک زیر 

 نمایند.

 مدارک مورد نیاز: 

  )آئین نامه داخلی( 4و  1فرم های تکمیل و امضا شده شماره  -

 کپی فیش واریزی  -

 کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه صاحب یا صاحبان غرفه  -

بیوگرافی )شامل مشخصات فردی، سوابق آموزش هنری، سوابق فعالیت های هنری، سوابق شرکت در  -

کلمه ترجیحا تایپ شده و یا با خط خوانا برای درج در  350نمایشگاه های مختلف و ...( در حد اکثر 

 کتاب نمایشگاه ساز خانه.

 پرسنلی جدید و با کیفیت جهت چاپ در کتاب نمایشگاه و کارت ورودیعکس  -

 *ویژه اعضای خانه موسیقی

 جهت استفاده از تخفیف ویژه ارت معتبر عضویت خانه موسیقیک -

  .باشد 1398*حداقل اعتبار کارت باید تا پایان دی ماه 

 66917712و  66917711تمدید کارت خود می توانید با واحد صدور کارت عضویت به شماره  جهت*

 تماس حاصل نمایید.

 نشانی خانه موسیقی جهت ارسال مدارک: 

------------------------------------------------------------------------ 

 270پالک  –نرسیده به جمالزاده  -خیابان فاطمی غربی -تهران

 «سازخانه»نمایشگاه دبیرخانه  -خانه موسیقی ایران - 1416843811کدپستی:  

 66917711تلفن:  
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 3هفرم شمار

 1398جدول قیمت  غرفه ها در سومین نمایشگاه سازخانه 

 

 خانه موسیقی جدول قیمت برای افراد غیر عضو*

 قیمت  )ریال( نوع نمایش ساز ردیف

 4.000.000 نمایش یک ساز 1

 12.500.000 یک غرفه 2

 22.500.000 (%10دو غرفه)تخفیف 3

 33.750.000 (%10سه غرفه )تخفیف 4

 

 (%20تخفیف )جدول قیمت برای اعضای خانه موسیقی *

 قیمت  )ریال( نوع نمایش ساز ردیف

 3.200.000 نمایش یک ساز 1

 10.000.000 یک غرفه 2

 18.000.000 (%10دو غرفه)تخفیف 3

 26.250.000 (%10سه غرفه )تخفیف 4
 

 * صدور گواهینامه

است و برای افرادی که در کارگاه ها مشارکت هزینه صدور گواهی نامه برای صاحبان غرفه رایگان 

 ریال است که شامل تخفیف نمی شود.  1.000.000ه حضور دارند و در نمایشگا
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