ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG HỘI CHỢ XUÂN 2017
Tên Cơ Sở Thương Mại:
Tên Người Đại Diện:

E-mail:

Số Điện Thoại:

Số Di Động:

Gian Hàng Trưng Bày (xin chọn một):
□ Thương Mại: $200

□ Hội Đoàn/Hội Sinh Viên

□ Phi Lợi Nhuận: $100

□ Trò Chơi Trẻ Em: $75

□ Thức Ăn: $300+

□ Bầu Cua: $300

Phụ Thu:
□ Điện ($5)
□ Ghế ($5/một ghế)
Số lượng: _____

□ Bài/Lô Tô: $300

Mỗi gian hàng trưng bày bao gồm 2 ghế và 1 bàn 8 feet. Nếu quý vị cần thêm ghế, xin điền số lượng
vào phía trên. Xin lưu ý vì số lượng gian hàng có hạng nên ai đăng ký trước sẽ được ưu tiên trước.
Mô tả gian hàng (xin mô tả chi tiết và liệt kê sản phẩm quý vị sẽ bán hoặc dịch vụ sẽ cung cấp):

Những sản phẩm và dịch vụ nhà bảo trợ gian hàng sẽ bán, cung cấp, và trưng bày tại Hội Chợ Tết đã được liệt
kê phía trên và phải được Ban Tổ Chức Tết chấp thuận. Ngoài những sản phẩm và dịch vụ trên, nhà bảo trợ
sẽ không được cung cấp hay trưng bày bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào khác. Nếu nhà bảo trợ không nêu rõ
ràng thông tin về sản phẩm và dịch vụ thì đơn đăng ký sẽ bị từ chối. Nếu có bất cứ thay đổi gì, nhà bảo trợ
gian hàng phải lập tức liên lạc với Ban Tổ Chức Tết.
Nhà bảo trợ không điền đầy đủ thông tin và trả chi phí sẽ không được chấp thuận trưng bày tại Hội Chợ Tết.
Số Lượng Gian Hàng
Giá Gian Hàng

TỔNG CỘNG
Cách thanh toán:

Tiền mặt

Check # ________________

$
Ngày thanh toán: _________________

Tôi ________________________________________ (nhà bảo trợ gian hàng), đã đọc và đồng ý với những
điều khoản trong đơn đăng ký và hợp đồng này.
Chữ ký nhà bảo trợ

Chức danh người đại diện nhà bảo trợ

Chữ ký đại diện Ban Tổ Chức Tết

Ngày

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG HỘI CHỢ XUÂN 2017
I.

Thời gian và địa điểm của Hội Chợ Tết:
A. Thời Gian: Chủ Nhật, Ngày 12 Tháng 2, Năm 2017, từ 10:30 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
B. Địa Điểm: Boston College High School, 150 William T Morrissey Blvd., Boston, MA 02125

II.

Hình thức thanh toán:
A. Xin thanh toán toàn bộ gói bảo trợ và gian hàng. Nhà bảo trợ phải điền đơn hoàn chỉnh và thanh
toán đầy đủ để tham gia vào Hội Chợ Tết.
B. Nhà bảo trợ gian hàng với đơn đăng ký không hoàn chỉnh sẽ không được trưng bày tại Hội Chợ
Tết.

III.

Hoàn tiền:
A. Quý vị có thể huỷ hợp đồng bằng cách viết thư yêu cầu trước ngày 15 tháng 1 năm 2017, và nhận
lại toàn bộ phí đã thanh toán.
B. Hợp đồng huỷ sau ngày 15 tháng 1 năm 2017 sẽ không được hoàn lại tiền.________ (chữ ký)

IV.

Chuẩn bị trưng bày gian hàng:
A. Gian hàng phải được xếp đặt trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, năm
2017. Nhà bảo trợ đến sau 10 giờ 10 phút sáng sẽ không được trưng bày gian hàng tại Hội Chợ
Tết.
B. Ban Tổ Chức sẽ cung cấp một bàn và hai ghế cho mỗi gian hàng.
C. Nhà bảo trợ có thể đậu xe trong bãi đậu xe của hội chợ để tiện cho việc di chuyển đồ đạc.
D. Đối với những gian hàng cần điện, Ban Tổ Chức chỉ có thể cung cấp một ổ cắm điện. Xin vui lòng
mang thêm dây nối hoặc ổ cắm nếu Quý Vị cần thêm ổ cắm điện.
E. Xin không treo bảng hiệu, biểu ngữ, hoặc bất cứ hình ảnh gì lên tường. ________ (chữ ký)

V.

Thu dọn gian hàng:
A. Tất cả gian hàng phải ngừng hoạt động trước 5 giờ chiều. Những gian hàng tiếp tục hoạt động sau
5 giờ sẽ phải nộp phạt. Xin thu dọn gian hàng và rời Hội Chợ Tết trước 6:00 giờ tối.

VI.

Gian hàng thức ăn:
A. Tất cả gian hàng thức ăn phải có giấy phép bán đồ ăn và bảo đảm chất lượng và an toàn thực
phẩm.
B. Xin gửi kèm giấy phép bán thức ăn với đơn đăng ký.
C. Ngoại lệ cho gian hàng bán thực phẩm đã đóng gói sẵn.

VII.

Trách Nhiệm và Quy Định*
A. Cộng Đồng và Tổng Hội sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi thời tiết xấu
ví dụ như mưa, sấm sét, tuyết hoặc bão.
B. Nhà bảo trợ chấp nhận bồi thường thiệt hại gây ra và không làm tổn hại đến Cộng Đồng, Tổng Hội,
và Ban Tổ Chức Tết.
C. Cộng Đồng và Tổng Hội sẽ không chịu trách nhiệm cho những vật dụng bị thất lạc hoặc hư hại.
D. Nhà bảo trợ chấp thuận tuân theo quy định của nơi tổ chức Hội Chợ Tết, cũng như các quy định
của thành phố, tiểu bang và liên bang về sức khoẻ và an toàn. Nhà bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm về
việc thu và báo thuế bán hàng theo luật pháp quy định. Nhà bảo trợ phải chịu trách nhiệm trong
việc xin giấy phép và giấy chứng nhận bảo đảm an toàn sức khoẻ cho gian hàng.

E. Ban Tổ Chức có quyền ngưng hoạt động của gian hàng nếu nhà bảo trợ gian hàng bán hoặc phân
phát sản phẩm hoặc dịch vụ không được liệt kê trong đơn đăng ký.
F. Nhà bảo trợ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào mà gian hàng trưng bày gây ra cho nơi
tổ chức Hội Chợ Tết, bao gồm bàn ghế, dụng cụ, vách tường, các thiết bị âm thanh, vân vân.
G. Ban Tổ Chức nghiêm cấm gian hàng bán, trưng bày, phân phát, và sử dụng những thứ sau:
1. Bia rượu và thuốc cấm
2. Thuốc lá
3. Pháo bông
4. Vũ khí
5. Những thông tin hoặc món hàng mà Ban Tổ Chức Tết đánh giá là phản cảm và thô tục.
Ban Tổ Chức có quyền yêu cầu nhà bảo trợ ngừng trưng bày sản phẩm hoặc dịch vụ không phù
hợp với Hội Chợ Tết. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra bởi yêu
cầu trên. ________ (chữ ký)
H. Ban Tổ Chức nghiêm cấm việc bán hàng hoặc phát giấy quảng cáo ngoài khu vực gian hàng của
nhà bảo trợ.
I.

Ban Tổ Chức nghiêm cấm việc sử dụng tiền mặt tại các bàn bầu cua, bài, lô tô. Sau một lần
cảnh cáo, Ban Tổ Chức Tết có quyền ngưng hoạt động của nhà bảo trợ nếu gian hàng vị phạm
điều này._________ (chữ ký)

J. Cộng Đồng, Tổng Hội, và Ban Tổ Chức Tết có quyền ngưng hoạt động của gian hàng nếu gian
hàng vi phạm những điều lệ nêu trên.
*Ban Tổ Chức có thể thông báo thêm một số quy định khác trước ngày Hội Chợ Tết.

Tôi ________________________________________ (nhà bảo trợ gian hàng), đã đọc và đồng ý với những
điều khoản trong đơn đăng ký và hợp đồng này.

Chữ ký nhà bảo trợ

Chức danh người đại diện nhà bảo trợ

Chữ ký đại diện Ban Tổ Chức Tết

Ngày

