GENEL VE ÖZEL
KATILIM KOŞULLARI
KIDS AND PARENTS FAIR

Bölüm 1

21 - 24 EYLÜL 2017 CROWNE PLAZA İSTANBUL ASIA

1. Organizatör:
GOCA Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd. Şti.
İrtibat: Ebru GOCA
Eski Bağdat Caddesi Tuğan Apt. No:65 /A Küçükyalı 34840 İstanbul, Türkyie
Tel: +90 (216) 5180397 Faks: +90 (216) 4890594
E-posta: info@ goca-exhibitions.com / www. goca-exhibitions.com
“Bundan böyle GOCA olarak anılacaktır”
1.1 GOCA Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek
Çocuk ve Aile Fuarı’na ait katılım sözleşmesini imzalayan firmalar (müşteri/katılımcı olarak anılacaktır) aşağıda yazılı
tüm katılım koşullarını aynen kabul ettiklerini beyan ederler.
2. Etkinliğin Adı: Çocuk ve Aile Fuarı
3. Yer: Crown Plaza İstanbul Asia Kongre Merkezi
Dedepaşa Caddesi No: 15 Pendik Kurtköy 34912 İstanbul Türkiye
4. Etkinlik Tarihi: 21-24 Eylül 2017
5. Açılış Saatleri: 21 Eylül Perşembe – 24 Eylül Pazar, 2017 10:00 – 19:00 saatleri arasıdır.
6. Stand Kurulum ve Hazırlık Saatleri: 19 Eylül Salı – 20 Eylül Çarşamba, 2017 Hergün 09:00 – 24:00 saatleri
arasındadır.
Standlarını kendileri yapacak şirketler fuar alanına 19 Eylül 2017 Salı günü saat 09:00’dan itibaren, hazır paket
standları GOCA tarafından hazırlanan şirketler ise 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren giriş
yapabilirler.
Özel Stand dekorasyon işlerinin 20 Eylül 2017 Çarşamba saat 22:00’a kadar bitirilmesi gerekmektedir. Bu süre
sonunda işlerini bitirmeyen şirketlere GOCA’nın müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi saklıdır. Fuar
alanına kurulum için 19 Eylül Salı 2017 saat 09:00’dan 20 Eylül Çarşamba 2017 saat 22:00’a kadar verilen zaman
aralığında getirdiğiniz stand konstrüksiyon malzemeleriniz yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli
boyutlar verilmiş) montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı kullanılamaz, kompresör ve boya
kullanmak kesinlikle yasaktır.
7. Stand Söküm Saatleri: 24 Eylül 2017 Pazar 20:00 – 24:00 arası 25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00 – 24:00 arası
standları boşaltma işlemi 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 20:00’dan 24:00’a, 25 Eylül Pazartesi günü sabah 07:00’dan
saat 24:00’a kadar yapılır. Verilen zaman içinde fuar alanını boşaltmamış müşterinin malzemeleri herhangi bir
uyarıya gerek kalmaksızın alan dışına çıkarılır. Bu esnada oluşacak masraf ve kaybın sorumluluğu müşteriye aittir.
8. Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2017
9. Katılım Bedeli: Fuar katılımı için iki farklı katılım seçeneği önerilmiştir:
Seçenek I: 450 TL / m2 boş stand alanı (min. katılım 20 m2)
Seçenek II: 550 TL / m2 paket stand (min. katılım 15 m2)
10. madde ve 10.1. maddelerdeki hizmetleri içerir.
450 TL / m2 boş stand alanı (min. katılım 20 m2) 550 TL / m2 paket stand (min. katılım 15 m2) Ek Katılımcı Kayıt
Bedeli: 1.000 TL / Ek katılımcı adedi başına ana katılımcıdan talep edilecektir. Tüm ücretlere %18 KDV
uygulanacaktır.
Fuar kira ücreti için 1 m2 birim alan olarak alınmıştır.
Bu ücrete dahil olan hizmetler:
10. Hizmetler:
Katılım bedeline dahil genel hizmetler
•Seçenek
StandlarınI:m2’leri ve yerlerinin belirlenmesi.
• Fuarın tanıtılması ve duyurusu, danışma ve teknik servis bürolarının kullanımı, fuar genel güvenliğinin sağlanması
• Genel temizlik hizmetlerinin sağlanması (stand içi temizliği müşteriye aittir)
• Afişlerin, fuar katalogunun ve tanıtım broşürlerinin basımı ve dağıtımı ve katılımcı hizmet el kitabı dâhildir.
• Standart medya girişleri (Basılı ve online katılımcı listeleri)
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Katılım bedeline dahil genel hizmetler
Seçenek II: (Seçenek I’deki hizmetlere ek olarak)
• Bölme duvarları ile paket stand uygulama
• Halı
• 3 sandalye, 1 masa
• 1 kilitli dolap
• 1 çöp kutusu
• Her 4 m2’ye 100 W2lık bir spot ışığı
• 220 V, 50 Hz, 2 KW elektrik çıkışı (tüketim bedeli ayrıca talep edilecektir)
• Firma adı ve stand numarası yazılı alınlık
Önerilen diğer hizmetler (ek olarak sipariş verilecek ve ek ücrete tabidir).
• Sergilenecek ürünlerin taşınması için nakliye hizmetleri
• Seyahat ve konaklama önerileri
• Ek stand malzemeleri
• Tercüman ve stand çalışanı
• Tercüme, baskı ve ofis hizmetleri
• Stand temizliği
• Stand güvenliği
• İkram hizmetleri
• İletişim araçları ve bağlantılar (tel, faks ve internet)
Sonradan sipariş edilmiş tüm ek hizmetler, katılım bedeline dahil değildir. Ayrıca fatura edilecektir. (Lütfen Ödeme
Koşulları maddesine bakınız). Ek hizmetlerin ücretleri ayrıca formlar ile ulaştırılacaktır.
11. Media Girişi / Basılı Döküman Girişleri: Katılımcılar ve ek katılımcıları için, alfabetik katılımcı listesi, internet vb.
fuarın basılı yayın organlarında yer alacak zorunlu katalog giriş bedelleri katılım ücretine dahil edilmiştir (Madde 9).
Katalog bilgisi için son başvuru tarihi, organizatörün Katılımcı Hizmet El Kitabında göndermiş olduğu formlarda
belirtilmiştir. Diğer pazarlama hizmetleri sipariş edilebilir ve ayrıca ücretlendirilir. Tüm ücretlere %18 KDV uygulanacaktır.
12. Katılımcı Giriş Kartları: Standınızın her 4 m2’si için kişiye özel 1 adet stand görevlisi için katılımcı giriş kartı
verilecektir. Ek katılımcı için 1 katılımcı giriş kartı verilecektir. Ek katılımcı giriş kartı, organizatörden satın alınabilir
(Lütfen katılımcı hizmet el kitabını inceleyiniz!).
17 Temmuz 2017 tarihine kadar standda görev yapacak kişilerin isim, soyad, görev ve şirketlerinin GOCA’ya yazılı
olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular için isme özel kart
verilmeyecektir. Söz konusu kartlar haricinde fuara "Katılımcı" sıfatıyla giriş imkanı yoktur. Stand görevlisi kartı
sadece fuar yetkilisine ve imzası karşılığı teslim edilecektir. Yaka kartı kontrolünde GOCA’nın kimlik sorma hakkı
vardır. Yaka kartı ile kimlik bilgilerinin tutmaması durumunda GOCA söz konusu yaka kartını iptal edecektir.
Fuar 21-24 Eylül 2017 tarihleri süresince açık olacaktır. Müşteri/katılımcı bu tarihlerde fuar alanına en erken
09:00’da girebilir. Müşteri/ Katılımcı fuarın bitiş saati olan 19:00’u müteakip 1 saat içerisinde fuar alanından çıkmış
olmalıdır.
13. Ödeme Şartları: Katılım sözleşmesini okuyup imzalayarak fuara katılmayı kabul eden müşteriler/katılımcılar
sözleşme imzalandıktan sonra 15 günlük süre içerisinde fuardan çıkma kararı alırlarsa, GOCA’ya ödeme yapma
yükümlülükleri yoktur. Fakat fuardan çıkma kararı 15 günlük süreden sonra alınırsa, o güne kadar ödenmiş fuar
katılım bedelleri geri ödenmeyecektir. 01 Temmuz 2017 ve sonrasında yapılan sözleşmelerin iptali durumunda
müşteri/katılımcı ödeme taahhütünü yerine getirmekle yükümlüdür.
Ödeme Şartları bölümünde yazılı olan koşullar ödemenin ne şekilde yapılacağına dair bir taahhütü ifade eder.
Müşterinin/katılımcının sözleşmede gösterilen ödeme taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda GOCA dilerse sözleşmeyi derhal tek taraflı feshetme ve uğradığı zararı talep etme hakkına sahiptir.
Elde olmayan haller ve doğal afet gibi mücbir sebep teşkil edecek durumlar nedeniyle fuarın açılmaması durumunda GOCA fuar yerini ve tarihini değiştirebilir.
14. Erken Stand Kurulumu: Resmi olarak ilan edilmiş kurulum tarihleri dışında erken bir kurulum tarihi verilmeyecektir.
15. İki Katlı Stand Sergileme Alanı: İkinci kat uygulamaları için özel şartlar gerektirdiğinden organizatörden onay
alınmalıdır. Üst kat uygulamaları için m2 başına 200TL+KDV ek bedel talep edilecektir.
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16. Teknik Kurallar: Sergilenecek olan ürünlerin ağırlık oranları m2 başına azami 450 Kg. yük getirebilir. Basınçlı
hava talebi, katılımcı sözleşmesinde ayrıca belirtilmiş olmalıdır.
Stand alanı dahilinde koridora cepheli duvar yüksekliği 3m ve daha fazla ise sözkonusu duvar ile stand sınırınız
arasında en az 1m mesafe olmalıdır. Aksi takdirde madde 18 uygulanacaktır. Standların yüksekliği salonların yapısına
göre değişkenlik göstermektedir. Katılım onayı ile birlikte ayrılan stand alanının teknik ölçüleri planlarla birlikte
tarafınıza sunulacaktır. Belirtilen yükseklik kurallarının üzerinde stand uygulamalarında madde 18 geçerli olacaktır.
17. Katılım Onayı ve Yer Tahsisi: GOCA, fuar alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme
hakkına sahiptir.
Yerleşim projelerinin değiştirilmesinde GOCA müşteriye değişikliği ve önerilen yeri bildirmek durumundadır.
Değişikliğin bildirildiği tarihten 15 gün sonraya kadar müşteriden yazılı bir yanıt gelmez ise değişiklik kabul edilmiş
sayılır. Müşterinin yer değişikliği veya fuardan çıkma kararı GOCA ve müşteri arasındadır. Bu sebeple GOCA’nın
diğer müşterilere karşı taahhüt veya sorumluluğu yoktur.
Müşteriler sergileyecekleri mal ve hizmetleri sadece kendilerine ayrılan alan içinde sergileyebilirler.
Müşteri kendisine verilen alanı bir başkasına kiralayamaz. Müşteri kendisine verilen alanı herhangi bir hasara uğratmadan kullanacaktır. GOCA tarafından temin edilmiş stand yapılarının duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek yasaktır.
Aksi olan durumlarda müşteri vereceği her türlü hasarı nakden ödemekle yükümlüdür. Müşteri hasar tazminatı
ödemeden, sergilediği malları sergi alanı dışına çıkaramaz. Katılımcı şirket ürün kategorisi hanesinde belirtilen ürünlerin haricindeki ürünlerin sergilenmesi durumunda, GOCA söz konusu ürünleri fuar dışına çıkarma hakkına
sahiptir.
Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz.
Söz konusu kural ihlal edildiğinde, kural ihlaline neden olan unsurlar kurallara uyacak hale getirilecektir. Bu işlemler
sırasında ortaya çıkan masraflar kural ihlaline neden olan müşteriye faturalanacaktır. Müşteri söz konusu faturayı
nakden ödemekle yükümlüdür.
18. Sergi Alanı Dekorasyonu, Katılımcıya Yükümlülükler, Kurulum ve Söküm: Müşteri/katılımcı katılım sözleşmesi
ile tarafına teyid edilmiş olan stand alanının dekorasyonunu yapmakla yükümlüdür.
Müşteri/katılımcı kendi hazırlayacağı stand dekorasyon projesinin boyutlarını ölçekli, 3 boyutlu olarak sergi
düzenine uygunluğunu ve statik projelerini GOCA’ya onaylatmak zorundadır. GOCA projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. GOCA fuar alanında genel yerleşimde gerek gördüğü her değişikliği yapabilir. Proje onayına
sahip olmayan müşterilerin fuar alanına stand kurmak için mal girişi yapmalarına izin verilmeyecektir.
Müşteriler/katılımcılar, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu
şirketlerin yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını bahsi geçen projelerle birlikte GOCA’ya bildirmek zorundadır.
Stand projeleri 15 Ağustos 2017 gününe kadar GOCA’ya onaylatılmak zorundadır. Stand projesini onaylatmayan
müşterinin / katılımcının, stand kurulumu için fuar alanına girme hakkı yoktur.
Onaysız projelere, GOCA’nın müdahale etme, durdurma, yıkma hakkı vardır. Komşu standların konstrüksiyonlarının uyuşmazlığını engellemek için komşu şirketler birbirleriyle temasa geçmelidir.
Belirtilen konstrüksiyon standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan GOCA sorumlu değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan şirket, komşu standa
bakan yükseltisini uygun bir kaplamayla kaplamak zorundadır.
Yükseklik ile ilgili problemlerin yaşanmaması için stand projelerinin GOCA’ya onaylatılması gerekmektedir. Onaysız
projelere GOCA’nın her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır.
Fuarın ziyaretçiye açık olduğu süre içerisinde, hiçbir ürün veya malzemenin fuar alanının içerisine alınması veya fuar
alanından dışarı çıkarılmasına GOCA tarafından izin verilmeyecektir.
Ziyaretçi çıkış saatinden yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saatten sonra çalışma yapmak isteyenler
GOCA’dan izin almalıdır. Elektrik kesintilerinden dolayı oluşan hasarlardan GOCA sorumlu değildir. Fuarın son
günü (24 Eylül 2017 ) fuar kapanış saatinden yarım saat sonra, güvenlik nedeniyle, genel elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fuar alanının tavanında ve zemininde bulunan kanallarda standlar için gerekli altyapı elemanları (su tesisatı, elektrik,
data ve telefon hatları) bulunmaktadır. Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli alt yapının kanallardan stand
alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Ayrıca daha sonra talep edebileceğiniz altyapı hizmetlerine engel olmayacak
şekilde standınız ile kanallar arasında kılavuz bırakmanız tavsiye edilmektedir.
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Kullanacağınız teknik alt yapı detaylarınızı hizmet alacağınız mimarlık şirketine bildirmenizi önemle tavsiye ederiz.
Stand konstrüksiyonunun yangın dolaplarını kapatmaması gerekmektedir. Yangın dolaplarının yerleri stand
planlarında belirtilmiştir.
19. Sesli Görüntülü Sistemlerin Kullanımı ve Yükümlülükler: Görsel işitsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin
detayları GOCA’ya yazılı olarak bildirilmelidir.
Stand dahilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerden çıkan sesin standın içine dağılacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde GOCA görevlileri
hoparlörleri stand içine çevirecektir. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanınızın dışına
taşmamalıdır. Söz konusu durumunda GOCA görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand sınırından 1m.
uzaklıkta ses düzeyinin 85 dB'yi aşması durumunda, GOCA görevlileri gösteriyi yapan şirketi uyaracaktır ve sesi 85
dB'nin altına çekecektir. Uyarılar sonuç vermez ise GOCA görevlileri sebebi şirketin stand elektriğini, bir daha
uyarmaksızın, 1 saat süreyle kesecektir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu
değildir. Fuar alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanacak hasarlardan GOCA sorumlu değildir.
Standınızda yapacağınız görsel – işitsel gösteri nedeni ile standınıza gelen ziyaretçilerin fuar koridorlarında ve
komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda GOCA görevlileri gösteriye müdahale
edecekler, gerekirse gösteriyi durduracaklardır. Açık ve kapalı fuar alanı içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı
(radyo, TV...vs.) münhasıran GOCA’ya aittir. Yayın için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın araçları fuar alanına sokulmayacaktır.
20. Teknik Rehber, Katılımcı Hizmet El Kitabı: GOCA tarafından Katılımcı Hizmet El Kitabı ile beraber gönderilecek Teknik Bilgiler Formları eksiksiz olarak doldurulup, onaylandıktan sonra verilen süreler içerisinde gönderilmelidir. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlardan doğacak problemlerden GOCA sorumlu değildir. Verilen süre
dahilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, söz konusu hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine %50 fiyat farkı uygulanır. Fuar alanında talep edilen hizmetlerle ilgili olarak fuar tarihleri
içerisinde yazılı itiraz yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilecektir. Katılımcı söz konusu hizmet faturasını ödemekle
yükümlüdür.
Çocuk ve Aile Fuarı süresince kullanacağınız elektrik gücünün kaç KW olduğunu, size gönderdiğimiz Teknik Bilgiler
Formunun gerekli bölümüne yazınız.
21. Elektrik Tüketimi ve Kullanımı: Standlarda kullanacak olduğunuz elektriğin tüketim bedeli fuar bitiminde ayrıca
her bir katılımcıya faturalanacaktır. Elektrik bağlantı hizmet bedelleri (GOCA tarafından onaylanmış stand dekorasyonunuza bağlı olarak). Lütfen Katılımcı Hizmet El Kitabındaki teknik bilgi formlarında Çocuk ve Aile fuarı
süresince ihtiyacınız olan elektrik KW’sini belirtiniz.
22. Kullanımı Yasak Tehlikeli Madde ve Malzemeler: LPG ve kaynak tüpü gibi patlayıcı maddelerin fuar alanına
getirilmesi ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde fuar güvenlik bölümü devreye girecek ve söz konusu
unsurları fuar alanı dışına çıkaracaktır. Koridorlara halı kaplandıktan sonra salonlardan palet (çekçek), forklift, el
arabası gibi koridor zeminine ve halılara zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz.
Fuar alanı dahilinde tekerlekli, paten vb. araçlarla dolaşmak kesinlikle yasaktır. GOCA’dan izin almak suretiyle fuar
alanı haricinde bu araçlar kullanılabilir.
23-a) Stand Alanı Teyidi ve Ödeme Koşulları: Fuar Katılım formu ve sözleşmesini doldurup bize ilettikten sonra
tarafınıza katılım sözleşmesi ve genel ve özel katılım koşulları dokümanları iletilecektir. Dikkatlice katılım sözleşmesini okuyup imzalayarak fuara katılmayı kabul eden müşteriler/katılımcılar sözleşme imzalandıktan sonra 15 günlük
süre içerisinde fuardan çıkma kararı alırlarsa, GOCA’ya ödeme yapma yükümlülükleri yoktur. Fakat fuardan çıkma
kararı 15 günlük süreden sonra alınırsa o güne kadar ödenmiş fuar katılım bedelleri geri ödenmeyecektir. 01
Temmuz 2017 ve sonrasında yapılan sözleşmelerin iptali durumunda müşteri/katılımcı ödeme taahhüdünü yerine
getirmekle hükümlüdür. Bu formu imzalayıp göndererek, belirtilen şartları okuyup onaylamış olmaktasınızdır.
Ödeme koşulları:
Ön ödeme: Sözleşmede belirtilen toplam katılım bedelinin %50’si, sözleşmeyi müteakip gönderilen ödeme
talimatına istinaden peşin olarak tahsil edilecektir.
Kalan bakiye, 15 Haziran 2017 tarihine kadar aylık eşit taksitlere bölünerek fatura edilecek ve çek veya kredi kartı
ile aylık vadelerde tahsil edilecektir.
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Ödemelerin yapılacağı banka hesabı:
Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Altıntepe Şubesi:
EUR Hesap 209-9088815 / IBAN: TR46 0006 2000 2090 0009 0888 15
TL Hesap 6297503 / IBAN: TR59 0006 2000 2090 0006 2975 03
USD Hesap 209-9088816 / IBAN: TR19 0006 2000 2090 0009 0888 16
Katılım bedeline %18 KDV dahil değildir.
Çocuk ve aile Fuarı 2017 formlarında belirtilmiş para birimleri TL ‘dir.
Fuar süresince herhangi bir ürün veya mal satışına, sektörel yayınların abonelik satışları dışında izin verilmeyecektir.
Böyle bir aktivite tespit edildiğinde, GOCA standı kapatmakla yetkilidir. Katılımcı belirtilen sebebe istinaden,
standının kapatılmasından dolayı herhangi bir şikayette bulunma veya para talep etme hakkına sahip değildir. Tüm
masraflar katılımcının yükümlülüğündedir.
23-b) Fuar Teyidi ve Ödeme Koşulları: Fuar başvuru formu ve sözleşmesi, GOCA tarafından alındıktan sonra, Fuar
katılımcısına alındı teyid mektubu gönderilecektir.
Ödeme koşulları:
Ödemeler kayıt tarihini takiben ondört (14) gün içerisinde yapılmalıdır. Katılım garantisi için tüm bakiyenin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme sonrası tarafınıza kayıt teyidi ve ödeme talimatı gönderilecektir. Katılım gösteremediğiniz takdirde yerinize bir başkası, kişisel bilgilerini ibraz ederek, katılım gösterebilir, ekstra ücret alınmaz.
İptaller, etkinlik tarihinden en az 15 gün önce bildirilmelidir. Aksi takdirde hiçbir şart altında herhangi bir geri
ödeme yapılmaz. Kayıt ücretleri, seyahat ve konaklama ücretlerini içermemektedir, delegeler ve veya konferans
katılımcıları kendi ücretlerini karşılamakla yükümlüdürler. Konferans katılımcı formunu ve sözleşmesini imzalayıp
göndererek, belirtilen şartları okuyup onaylamış olmaktasınız.
24. Damga Vergisi: Bu katılım sözleşmesine ilişkin damga vergisi, katılımcı şirket tarafından usulüne uygun olarak
ödenir.
25. İkram Hizmetleri: Fuar süresince fuar alanında kokteyl, ikram hizmetleri gibi hizmetler fuar alanının resmi
ikram hizmetleri tarafından karşılanır. Aksi halde GOCA bu hizmetleri verdirip verdirmeme hakkına sahiptir.
GOCA tarafından verilecek hizmetlerin belirtilen son başvuru tarihinden sonra talep edilmesi durumunda
GOCA’nın bu talepleri gerçekleştirme konusunda garantisi yoktur.
26. Salonların ve Standların Temizliği: GOCA genel temizlikten sorumludur. Katılımcı kendi stand içi temizliğinden
sorumludur.
Bu temizlik hizmetleri için, katılımcı hizmet el kitabındaki talep formu ile GOCA’ya bildirebilirsiniz.
27. Katılımcının Katılımı Gerçekleştirmemesi: Katılımcının fuara iştirakinin gerçekleşmemesi durumunda, fuarın
katılım bedelinin ödenmesi gibi, katılım sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Organizatörler, katılımcı tarafından yerine sunulacak yedek bir katılımcıyı kabul etmek zorunda değildir.
Katılım gerçekleşmediği takdirde, katılımcı 13. madde gereğinde eğer halen ödemesi gereken bedeli ödememişse,
en kısa sürede bu ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
Organizatörler, fuar katılımcı profilinin aynı ve birbirine bağlı konulardan oluşmasını garantilemek adına, fuara
katılımı gerçekleştirmeyen katılımcının yerine başka bir katılımcıyı yerleştirme hakkını saklı tutar.
Bu yeni katılımcı bulunduğu takdirde, katılım gerçekleştirmeyen firma, sözleşmede belirtilen toplam katılım bedelinin %30’unu (KDV %18’i ile beraber), organizatörlerin yeri sağlamak üzere harcadıkları çaba ve idari maliyetlerine
karşılık ödemekle yükümlü olacaktır.
Bu kural, katılım gerçekleştirmekten vazgeçen katılımcının, yedek bir katılımcı önermesi organizatörler tarafından
kabul edildiği durumlarda da geçerli olacaktır.
Eğer katılımdan vazgeçen katılımcının yerine hiçbir firma bulunamaz ise, boş kalan alanın dekorasyon maliyeti de,
katılımdan vazgeçen katılımcının maliyetidir ve ödemekle yükümlüdür.
- 28. Etkinliğin Yeri, Fuar Alanı, Uygulanabilir Kanun: Her iki taraf için de etkinliğin gerçekleştiği yer İstanbul, Türkiye’dir. Fuar alanı, Crown Plaza İstanbul Asia Kongre Merkezi Salonları’dır. Uygulanacak olan kanunlar Türk kanunlarıdır. İstanbul Mahkemeleri sorumludur. Özel Uluslararası Kanun ve Malların Uluslararası satışı için Birleşmiş
Milletler Konvansiyonu yasası uygulanamaz.
Çocuk ve Aile Fuarı genel ve özel katılım koşulları 28 maddeden oluşmaktadır ve katılım sözleşmesinin ayrılmaz
ekidir.

