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Trụ sở chính:
Mã số thuế:
Số tài khoản:
Điện thoại:
Người đại diện:
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3700660608
4211 30 00 10 0686 Ngân hàng OCB, CN Bình Dương
(0650) 3878-070 * 3 878-080 * Fax: (0650) 3878-070
Ông MAI XUÂN PHONG. chức vụ: Giám đốc

CHÚNG TÔI …………………………………………………………………………………
 Địa chỉ
: …………………………………………………………..……………………
 Điện thoại: …………………………….…Fax:……………………...……………………
 Mã số thuế: …………………………………………………………...…………………...
 Tài khoản : ………………………………………………………..………………………
 Đại diện : ……………………………...… Chức vụ: …………………………………..
Bằng việc ký phát Phiếu Đăng Ký này, chúng tôi đồng ý với Ban Tổ Chức Lễ Hội (Công ty Quảng
cáo Namhai Design) các nội dung như sau:
Điều 1: NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
1.1
Chúng tôi đồng ý thuê đất trống để kinh doanh trò chơi dân gian. Khu vực đất trống gần sân
khấu ca nhạc của Lễ Hội.
1.2
Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Hội
2
Thời gian: Từ ngày 05 tháng 08 đến ngày 11 tháng 08 năm 2010.
3
Địa điểm: TRUNG TÂM VĂN HÓA & THỂ THAO HUYỆN TÂN UYÊN
(Thị trấn Uyên Hưng - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương)
Điều 2: GIÁ THUÊ
2.1
Tổng phí thuê đất trống là: 20.000.000 triệu đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).
2.2
Ngoài khoản Phí này, chúng tôi đồng ý thanh toán cho Công ty Quảng cáo Namhai Design
tiền điện tiêu thụ thực tế trong suốt qua trình kinh doanh. Giá tiền điện được tính bằng giá bán
mà Đơn vị quản lý mặt bằng bán cho Công ty Quảng cáo Namhai Design.
Điều 3: DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI
3.1 Gồm:
a. -------------------------------------------------------------------------b. -------------------------------------------------------------------------c. -------------------------------------------------------------------------d. -------------------------------------------------------------------------e. -------------------------------------------------------------------------f. -------------------------------------------------------------------------g. -------------------------------------------------------------------------1
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h. -------------------------------------------------------------------------i. -------------------------------------------------------------------------j. -------------------------------------------------------------------------3.2 Chúng tôi cam kết:
a. Tuyệt đối không sử dụng tiền mặt để lôi kéo khách tham gia dưới mọi hình thức
b. Không sử dụng nhân sự lưỡng giới tính (pêđê) để ca hát, lôi kéo khách
c. Âm thanh vừa phải, không để ảnh hưởng tới những gian hàng bên cạnh.
d. Chỉ kinh doanh những trò chơi có trong danh mục đăng ký ở mục 3.1 thuộc Điều 3 trong Phiếu
đăng ký này.
e. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của những trò chơi ở mục 3.1
thuộc Điều 3 trong Phiếu đăng ký này.
f. Nếu phát hiện sử dụng tiền mặt để lôi kéo khách tham gia, Ban tổ chức Lễ Hội có quyền chấm
dứt hợp đồng này ngay lập tức, vô điều kiện, không đàm phán gì thêm.
Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Chúng tôi thanh toán thuê mặt bằng cho Công ty Quảng cáo Namhai Design theo phương thức tiền
mặt thành hai đợt như sau:
3.1
Thanh toán lần 01 ngay khi ký Phiếu Đăng Ký này số tiền là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ:
Mười triệu đồng chẵn).
3.2
Thanh toán lần 02 số tiền là 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) vào ngày
khai mạc Lễ Hội ngày 05 tháng 08 năm 2010.
CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:
1. Phiếu Đăng Ký này không được tẩy sửa và chỉ có giá trị khi khách hàng thực tế đã trả trước 50%
số tiền đăng ký. Số tiền này không được hoàn trả lại nếu khách hàng không tham gia Lễ Hội.
50% giá trị hợp đồng còn lại thanh toán cho Công ty Quảng cáo Namhai Design ngay sau khi
chúng tôi nhận đất trống từ Công ty Quảng cáo Namhai Design. Sau khi Lễ Hội kết thúc, Phiếu
Đăng Ký này xem như đã thanh lý xong.
2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Phiếu Đăng Ký, không bên nào
đơn phương huỷ bỏ hoặc sửa đổi. Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm thỏa thuận phải
bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại do việc vi phạm gây ra. Nếu có tranh chấp phát sinh
không tự giải quyết được thì sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành.
3. Phiếu Đăng Ký được làm 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Xác nhận đồng ý của
Công ty Quảng cáo Namhai Design

…….……., ngày……tháng……năm 2010
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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