1.Yukarıda yazılı bulunan garanti misafir sayısına göre belirlenen toplam fiyatın %..... avans olarak
alınır.
2.Düğün organizasyonlarında toplam bakiye organizasyonu bir hafta kala tamamlanmış olmalıdır.
3.Otelin yazılı bildirmesi koşulu ile davet sahibinin kesin garanti ettiği konuk sayısı etkinliğe 48 saat kala
kontrata bildirilmelidir. En fazla %5 eksiltme ve artırma yapabilir. Otel en fazla 300 konuk beklenen
etkinlikler için garanti edilen konuk sayısının %10 fazlasına kadar ve 300 kişiyi aşan etkinlikler için ise
garanti edilen konuk sayısının %5 fazlasına kadar olmak üzere yiyecek ve salon düzeni hazırlığı
yapılacaktır. Toplam fiyat ziyafete gelen misafire göre hesaplanır. Bu sayı garanti misafir sayısından
aşağıda olmaz. Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
4.Otelimizin anlaşmalı fotoğraf ve video stüdyosu mevcuttur. Dış fotoğraf ve video firmaları giremez.
5.Organizasyonun davet sahibi tarafından iptal edilmesi halinde davet sahibi otele tazminat ödeyeceğini
kabul eder. Tazminat bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve davet sahibine fatura edilecektir.
Sözleşme imzalandıktan sonra olası bir iptal durumunda davet sahipleri bakiyeyi tamamen ödemekle
hükümlüdürler.
6.Fikir ve sanat eserleri kanunu gereği davet sahibi içeriğindeki kullanılacak fikir ve sanat eserleriyle
ilgili sorumluluk otele ait değildir. Bu sorumluluklar davet sahibi ve icracı müzisyenler tarafından
üstlenilmektedir.
7.Bu sözleşme taraflarca imzalanıp 1.madde belirtilen avansın otel kasasına yatırıldığı tarihte yürürlüğe
girer.
8.Vergi, resim, harç vb. resmi giderler olanlarını makamlar tarafından yükseltilmesi ve bunlara
yenilerinin eklenmesi halinde değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
9.Gün içerisinde gerçekleştirilecek tüm etkinlikleri hazırlıkları için mekan en erken 3 saat öncesinde
tahsis edilecektir. Etkinlik bitiş saat 00:00 ’ı geçmemelidir.
10.Otel ve davet sahibi katılımcılar ve üçüncü taraflara (ses, müzik. süsleme organizasyon şirketleri) ait
özel eşyalarla ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Davet sahibi, üçüncü tarafların ve/veya
kendileri için çalışacak ekiplerin isim listelerini güvenlik sebebiyle geç davetten 2 gün önce otele
ulaşacağını teyit temin eder.
11.Otel, otel araç park yerindeki araçlara gelen hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
12.Havai fişek, soğuk ateş ya da maytap gibi yanıcı malzemeler yalnızca açık hava mekânlarında, otel
tarafından belirlenecek atış noktalarından ve otelin onaylayacağı kaliteli olması esasa alınarak
kullanılabilir. Havai fişek atışı havai fişeği temin eden şirket tarafından valilikten izin alınarak atılabilir.
13.Davet sahibi, davet sahibinin misafirleri ve üçüncü tarafların otele verebileceği her türlü maddi ve
manevi hasarlardan sorumlu tutulacaktır. Meydana gelen hasar otel ve davet sahibi arasında
görüşülecek ve söz konusu hasar tüm maddi sorumluluğu ait olmak şartıyla ücretlendirilecektir.
14.Otelde etkinlik için teşhir edilen veya kullanılan davet sahibi ve üçüncü taraflara ait veya kiralanmış
ürünlerin sigortalanması konusunda otel hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
15.Davet sahibi 3. tarafların ve kendileri için çalışacak tüm ekipleri yiyecek, içecek ve tüm ihtiyaçların
tedariğinden sorunludur.
16.Düğün ve nikâh organizasyonlarında, davet sahibi, evlenecek çiftin yaşlarından dolayı gerekli
muvafakatin ve izinlerinin olduğu kabul, taahhüt beyan eder.
17.200 kişinin üzerinde gerçekleşecek organizasyon için davet sahibinin, ambulans ve ekibinin
kiralanması esastır. Ambulans otel güvenliği tarafından belirlenen noktalarda bulundurulacaktır. Otel
doktorunun bulunmadığı saatlerde oluşabilecek rahatsızlıklar için talep edilecek doktor ücreti davet
sahibi tarafından karşılanmak koşulu ile temin edilecektir.
18.Yukarıdaki sözleşmeyle belirlenmiş fiyatlar, ilgili tarihte belirlenen organizasyon için geçerli olup, kişi
veya kurum başka organizasyonlar için geçerli değildir.

19.Sözleşmede belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde Manavgat Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili
kılınacaktır.
20.İş bu kontrol taraflar arasında imzalanmış olarak, dört sayfadan ibarettir.
…../…../201 tarihli organizasyonunuza ait son detayları içeren ziyafet sözleşmesi ilişikte dikkatinize
sunulmuştur.
Sayfa sonunda yer alan “İmzalar” bölümü diğer sayfalar ile birlikte onaylanıp, mümkün olan en kısa
zamanda tarafımıza göndermenizi rica ederiz.
Otelimize göstermiş olduğunuz nazik ilgiye teşekkür eder Sandıklı Thermal Park Hotel olarak
organizasyonunuzun en iyi şekilde gerçekleşmesi için her türlü yardım ve hizmete hazır olduğumuzu bir
kez daha hatırlatırız.
Saygılarımızla,
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