« به نام خدا »
قرارداد
بررر اسرررا

مفررراد مررراد  01قرررران

مررردن ایررر قررررارداد فررر مرررا بیررر شرکررر

خدمرررا مسافرررر هررر ای

خرران آناهیتررا حررایر

برره نشرران  :تهرررا خیابررا

و جهانرررردرد " نیرر گررام سررفر آلمررا " بررا مدیررررری
دسرررتیرد (ظفرررر) رو بررره رو خیابرررا عمرانر ر پر ر

عررام

 041طبقررره اول برررا شرررمار ثبر ر

 43564و شناسررره م ر ر

 04114365601ت فرر 11005160 :کرره منبعررد در ایرر قرررارداد فروشررند (طررر اول) نامیررد میشرر د از یرر
شررررک

خررردما مسرررافر هر ر ای و جهررراندرد

دارنرررد میررر ز فعالیررر

شرررمار

بررره شرررمار ثبر ر

مررر ر

برررا مررردیری

صرررادر از

طررر و

و شناسررره م ر ر
عرررام

و صررراح

امضررررررررررررررررررررررا

برررررررررررررررررررررره نشرررررررررررررررررررررران

فررراک

کررره در ایر ر قررررارداد خریررردار (طرررر

ت فرر ثابر ر

ت فر ر همررررا

دوم ) نامید میش د از طر دیدر با شرح ذی منعقد گردید.
ماد اول  :م ض ع قرارداد :
از ت

م ض ر ع ای ر قرررارداد عبررار اسرر
برره سررفار آمری ررا  /کانررادا/اند رری
کانررادا /اند رری
شرررک
شد

بنررا برره درخ اسرر

از طریرر ف رر

ی ر پاسررر ر مسررافرا متقاض ر برره شرررک

نی ر گررام سررفر آلمررا جه ر

ارایرره

در کشرر رها دارا سررفار ،ت سررک کررارگ ار ،برره منظرر ر اخررز ویرر ا آمری ررا /
از سرر

خریرردار ،کرره درخ اسررتها خریرردار بصرر ر م ترر

یررا ایمیرر برررا طررر اول ارسررال میدررردد کرره بررر اسررا

بررررو سررربر

شرررایک ایرر قرررارداد و مب رر ت افرر

انیام خدما مزک ر م باشد .

ماد  : 1مد قرارداد:
مررد ایرر قرررارداد از ترراریپ ت

یرر پاسررر ر از سرر

گردشرردر برره کررارگ ار جهرر

پی ررا سررفار برره مررد یرر

سال م باشد .
ماد  : 6شرایک قرارداد:
 -6/0مسررل لی

صرردور ویرر ا بررر عهررد سررفار برر د و کررارگ ار هرری مسررل لیت در قبررال عرردم صرردور ویرر ا و یررا طرر ل

مد و تعداد دفعا ورود گردشدربه سفار ندارد و گردشدر از ای امر مط ع م باشد .

 -6/1در صرر رت کرره اندشرر
کررارگ ار دریافرر

 VACاز

ندررار کانررادا در شررهر ایررر از آن ررارا انیررام شرر د مب رر  50لیررر از طررر

خ اهررد شررد کرره گردشرردر بررا دریافرر

فرری

صررادر از  VACم ظررب برره پرداخرر

مب رر برره آ انرر

مرر

باشد.
 – 6/3هرگ نرره سرره اندررار در ارایرره مرردار

مرر رد نیرراز جهرر

ارایرره برره سررفار بررر عهررد گردشرردر یررا آ انرر

مسافرت هم ار طر قرارداد کارگ ار خ اهد ب د.
 -6/4مقرررر گردیررد گردشرردر تررا قبرر از روییرر
از هرگ نرره برنامرره ریرر

ویرر ا و ت

برره ویرر ا آمری ررا  /کانررادا /اند رری

یرر گزرنامرره منقرر

سررفر و تهیرره ب رریک قطعرر خرر ددار نمایررد در صرر ر عرردم ت جرره گردشرردر و فررراه نمرر د

مقرردما سررفر خرر د قبرر از رویرر

ویرر ا مسررل لی

ایرر امررر تمامررا" برره عهررد گردشرردر برر د و کررارگ ار هرری

مسل لیت ندارد.
 -6/5مسررل لی
کررارگ اراز سرراع

کررارگ ار پرر

از اخررز پاسررر ر از سررفارتخانه مرب طرره جهرر

 4الرر  00مرر باشررد و کررارگ ار ت رر

فرودگررا و یررا م رر برره ایررراز دفتررر مرکرر

ت

یرر برره گردشرردر فقررک در دفتررر

هرری شرررایط پاسررر ر گردشرردر را در خررار از کشرر ر و یررا
یرر نمرر نمایررد و گردشرردر مرر بایسرر

کررارگ ار ت

ارایرره ایرر قرررارداد کرره برره من لرره رسررید کتبرر گزرنامرره هررا خرر د مرر باشررد در دفتررر اصرر
دریاف

پاسررر ر خرر د را بررا
کررارگ اردر سرراع

ادار

نماید .

 -6/6کررارگ ار متعهررد گردیررد گزرنامرره هررا گردشرردرا را کرره طبرر ایرر قرررارداد جهرر
درایرر قرررارداد درسرراع

کررار گفترره شررد ت

لررزا در صرر ر حرردوث حرر ادث ایرقابرر پرری
و ....کارگ ار هی مسل لیت نداشته و هی ضمان

یرر گرفترره اسرر

در م اعررد تعیرری شررد در ایرر قرررارداد ت

بینرر و ایررر مترقبرره برره ماننررد  :سرری  ،زل لرره  ،آترر

و تعهد را از جه

ت

پرونررد هررا انیررام مرر دهررد لررزا زمررا قطعرر جهرر

سرر ز  ،جنرر

صرردور ویرر ا بررسرر بیشررتر برررو

یرر پاسررر ر برره کررارگ ار از سرر

کنسرر لدر قابرر ت ییررر

مد قرارداد در ماد  1وج د دارد.

 -6/8گردشرردر مرر بایسرر
کررارگ ار جهرر

ت

یرر نمایررد

ی گزرنامه ها نم نماید.

 -6/7بررا ت جرره برره این رره کنسرر لدر مرب طرره بررا وجرر د اعرر م آمررادگ جهرر
ب د و ام ا اف ای

انیررام خرردما منرردر

قبرر از برره پایررا رسررید زمررا اعرر م شررد از سرر

ورود برره سررفار و یررا کنسرر لدر مرر رد نظررر ت

انیام خدما م رد نظر داشته باشد.

سررفار ،گزرنامه خرر د را برره

یرر نمایررد تررا کررارگ ار مررد زمررا مناسرر

را جهرر

 -6/9گردشرردر یررا آ انرر

هم ررار مرر بایسرر

ایر قرررارداد کرره برره من لرره رسررید ت

هم مررا بررا ت

برره تنظرری

یرر گزرنامرره هررا خرر د برره کررارگ ار نسررب

ی ر گزرنامرره ه ر م ر باشررد اقرردام نمایررد کرره منررا انیررام خرردما از س ر

کررارگ ار

قرارداد مزک ر م باشد.
 -6/10گردشرردر م ظررب اسرر
پرداخ

یرر گزرنامرره هررا کرر مب رر قرررارداد را در حرر کررارگ ار

برره هندررام تنظرری قرررا رداد و ت

و تس یه نماید.

 -6/11در صرر ر انصرررا کتبرر گردشرردر و تقاضررا فسررپ ایرر قرررارداد بنررا برره هررر دلی رر کرره از سرر
شد نامبرد م بایس

ک مب

قرارداد را در ح کارگ ار پرداخ

گردشرردر بررا

نماید.

 -6/12گردشرردر مط ررع گردیررد کرره بعضررا" برره دلیرر وجرر د پررار ا از شرررایک و مقررررا در گمررر

دبرر کرره ایرر امررر

منیررر برره ترراخیر در اجرررا خرردما کررارگ ار م ر گررردد کرره درای ر ص ر ر مررد انیررام خرردما منرردر در ای ر قرررارداد
اف ای

م یابد که کارگ ار در ص ر تاخیر گفته شد م ض ع را به گردشدر اط ع رسان م نماید .

 -6/13ه ینررره انیرررام خررردما م ضر ر ع قررررارداد براسرررا
سررفارتخانه هررا آمری ررا  ،کانررادا  ،اند رری
برر د و ام ررا افرر ای
مرات

یر ر گزرنامررره در هریر ر

از کشرر رها م رر اسررتقرار سررفارتخانه مررزک ر مت ییررر

ه ینرره خرردما وجرر د دارد کرره کررارگ ار در هندررام تنظرری قرررارداد بنررا برره درخ اسرر

گردشرردر

را اط ع رسان و در قرارداد ل اظ م نماید.

 -6/14در صرر ر عرردم ت
زمررا ت
ت

و ...در هریرر

درخ اسر ر

گردشررردر در ت

از

یرر گز رنامرره از سرر

یرر گزرنامرره هررا رسررید م ترر

ی گزرنامه ها منا اجرا مد قرارداد زما ت

دال برت

گردشرردر در زمررا تنظرری ایرر قرررارداد گردشرردر مرر بایسرر
یرر گزرنامرره را از کررارگ ار دریافرر

نمایررد لررزا در صرر ر ترراخیر

ی گزرنامه به کارگ ار م باشد .

 -6/15کررارگ ار در صرر ر عرردم وجرر د قرررارداد یررا عرردم وجرر د رسررید م ترر
گردشدر یاآ ان

در

رسرریدگزرنامه هرری تعهررد در قبررال

هم ار نداشته و ندارد و کارگ ار مبر از هرن ع مسل لیت م باشد.

 -6/16کررارگ ار فقررک در مقابرر گردشرردر یررا آ انرر

هم ررار طررر ایرر قرررارداد مسررل لی

گردشرردران کرره اسررام آنهررا در ایرر قرررارداد در گردیررد اسرر

فقررک ت

قرارداد م ش د و کارگ ار در قبال سایر گردشدرا فاقد هرگ نه مسل لی

م باشد .

داشررته لررزا گزرنامرره هررا

یرر نماینررد گردشرردرا یررا آ انرر

طررر

ماد  : 4ح اخت

:

در صرر ر بررروز هرگ نرره اخررت

برری طرررفی م ضرر ع اخررت

برره داور مرضرر الطرررفی ارجرراع مرر گررردد کرره سررازما

میررراث فرهندرر و گردشرردر اسررتا تهرررا برره عنرر ا داور مرضرر الطرررفی انتخررا گردیررد اسرر

کرره آرا صررادر

داور برا طرفی الزم االجرا م باشد .
ماد  : 5فسپ قرارداد:
ایرر قرررارداد در پررن مرراد و دو نسررخه کرره هررر نسررخه ح رر واحررد را دارا مرر باشررد تنظرری گردیررد کرره مفرراد ایرر
قرررارداد برررا طرررفی و تمررام کسرران کرره اسررام آنهررا در ایرر قرررارداد برره عنرر ا گردشرردر در گردیررد الزم االجرررا
م باشد .

