تعهد غرفه دار در مرکز نمایشگاهی ایران مال
نمایشگاه .....................................

اینجانب .....................................................نماینده شرکت................................................غرفه.....................................واقع در سالن ..............
متعهد میگردم کتابچه دستورالعمل مرکزنمایشگاهی را مطالعه نمایم و در کلیه ایام و ساعات حضور در نمایشگاه کلیه موارد ذیل
را رعایت نمایم .بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد ذیل ،ستاد برگزاری این حق را خواهد داشت که نسبت به جلوگیری از
ادامه فعالیت اقدام نمایند.

.1

زیباسازی غرفه های خودساز ( رنگ آمیزی پشت دیوار غرفه ساخته شده که مشرف به غرفه مجاور و یا پشتی می باشد)

.2

ارتفاع غرفه خودساز حداکثر  3متر

.3

محصور نکردن سقف غرفه

.4

نصب قرنیز کف غرفه خودساز

.5

کف سازی غرفه خودساز بر روی پنل های چوبی

.6

الزام پرداخت جریمه در صورت بروز هر گونه خسارت وارده به دیواره و کف غرفه ها و تجهیزات نمایشگاهی

.7

انشعابات برقی ایمن ( استفاده از ترمینال ،سرسیم و دوشاخه در کلیه اتصاالت و عدم استفاده از سیم رشته ای و سیم سفید)

.8

تجهیز غرفه با توجه به آمپراژ سرخط کف خواب (از قبیل سماور ،کتری برقی video wall،و ) ...

.9

الزامات تهیه شده توسط خود غرفه دار (پریز نری صنعتی تک فاز و سه فاز ،کابل سه فاز ،پریز نری  32Aو تابلو تجهیز)

.10

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب ( به خصوص پوشیدن کفش ایمنی توسط نقاشان)

.11

استفاده از ابزار برقی ایمن ( به طور مثال وجود حفاظ روی دستگاه کمپرسور و پروفیل بر)

.12

عدم استعمال دخانیات

.13

عدم جابه جایی طاق و چیدمان بدون هماهنگی

.14

عدم دپو مواد قابل اشتعال ( به خصوص کارتن های خالی متریال)

.15

جلوگیری از مسدود نمودن فایرباکس ها

.16

استفاده از نردبان ایمن جهت کار در ارتفاع

.17

هنگام تخریب غرفه خود ساز در ابتدا برق واحد قطع و در آخر کلیه پسماندها از غرفه جمع آوری گردد.

نام ونام خانوادگی:
مهر و امضا:
تاریخ :

