ةٍام درا
فرم قرارداد گشت های داخلی

ایً كسارداد ةیً داٌو  /آكای  .............................................................................ـسزٌر ......................ىحّنر .............................عؾم .............................................................ةَ
ٌغاٌی ىٍفسداً یا ةَ ٌيایٍرگی جام االدحیار از جاٌب اـساد زیس (جرول عياره  )1جيػاً ةَ جػراد ٌ .................................................فس کَ از ایً پص ىطاـس ٌاىیره ىی عّد از یک
ظسف و دـحس/عسکث درىات ىطاـسجی و گسدعگسی  ..........................................ةا عياره ىجّز  ............................................ىّرخ  .............................کَ از ایً پص
((کارگشار)) ٌاىیره ىی عّد ةَ ىٍظّر اضحفاده از درىات ةسٌاىَ گغث ةغسح زیس (جرول عياره  )2ىٍػلر ىی گسدد.
جذول شماره ( 1مشخصات مسافر)
ردیؿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ٌام و ٌام داٌّادگی

عياره
عٍاضٍاىَ

جاریخ جّنر

ىحم جّنر

عؾم

ٌطتث

كیيث ةسای ُس ٌفس

ىالحظات

جذول شماره ( 2مشخصات گشت)
ىرت جّر:

ىترا:

ٌام جّر

ضاغث حسکث ............................................... :

ردیؿ

جاریخ

ٌام ُحم

ٌّع اجاق
یک ٌفسه

دو ٌفسه

اجّةّس

ىالحظات

كعار

ىحم حسکث............................ ... :

ُحم ،درىات و پزیسایی
ؼتحاٌَ

ؽیس چارجس

ُّاپیيا

عب........................:

عِسُای ىّرد ةازدیر
ٌام عِس

چارجس 

روز..........................:

ىلؽر:

جاریخ حسکث.................... .......................:

وضیهَ ىطاـست

ىساکش و اىاکً ىّرد ةازدی
ٌاُار

عام

ٌام ىحم

جاریخ
ةازدیر

جيام روز

ٌیو روز

موضوع قرارداد
ىّضّع ایً كسارداد جػییً حرود و وظایؿ و ىطئّنیث ُای ظسـیً و ُيچٍیً ٌسخ گغث ةسای اٌجام ىطاـست ةا گغث ُای دضحَ جيػی ىی ةاعر.
شرایط قرارداد
ىاده -1چٍاٌچَ گغث ةَ حر ٌؽاب ىّرد ٌظس (حراكم ٌ 15فس) ٌسضر کارگشار ىجاز ةَ اةعال آن و اضحسداد وجّه دریاـحی از ىطاـس ىی ةاعر.
جتؽسه :کارگشار ىّظؿ اضث در ایً دؽّص  72ضاغث كتم از حسکث ىّضّع را ةَ اظالع ىطاـس ةسضاٌر.

ىاده  -2كیيث ُس گغث ةس اضاس اجاق دوٌفسه جٍظیو و در ؼّرت اضحفاده از اجاق یک ٌفسه ىاةَ انحفاوت اجاق دریاـث ىی عّد و در ؼّرت اضحفاده ٌفس ضّم در اجااق دو ٌفاسه
(ضسویص اضاـَ) ىتهؼ اضاـَ دریاـحی کطس ىی گسدد.
ىاده  -3در گغث ُای زىیٍی جلرم جا در اجّةّس ةس حطب جاریخ ثتث ٌام ىغذػ ىی عّد.
ىاده  -4در ؼّرت ةسوز ُس گٌَّ ادحالف ةیً ظسـیً كسارداد ،ضازىان ىیساث ـسٍُگی ،ؼٍایع دضحی و گسدعگسی ىسجع رضایرگی و حماو ةاّده و آراا ؼاادره ىاّرد جّاـاق
ظسـیً دّاُر ةّد.
تعهذات مسافر
ىاده -5رغایث عئٌّات اضالىی در ظّل ضفس از ضّی ىطاـس انشاىی اضث.
ىادهُ -6يساه عٍاضٍاىَ غمطرار و کارت ىهی ةسای جياىی گغث ُا انشاىی اضث.
ىاده -7ىطاـس ىّظؿ اضث در ضاغات اغالم عره در ةسٌاىَ ُای گغث عسکث ٌيّده و در ؼّرت غرم حضّر ةَ ىّكع ةَ ٍُگام حسکث جّر ،عذؽا ىحػِار كتاّل ىغامالت
اححيانی و پسدادث ُشیٍَ ُای ىسةّظَ جِث پیّضحً ةَ گسوه و اداىَ ةسٌاىَ جّر دّاُر ةّد .و کارگشار ىسةّظَ ُیچگٌَّ ىطئّنیحی در ایً دؽّص ٌذّاُر داعث.
ىاده -8در ؼّرت اـشایظ و یا جؾییس ٌسخ حاؼهَ در كیيث گغث اغو از اـشایظ ٌسخ ةهیط ُحم و یا ضایس درىات ،ةا ارائَ ىرارك ىطحٍر از ضّی کاارگشار ،ىطااـس ىّظاؿ ةاَ
پسدادث ىاةَ انحفاوت اغالم عره ةَ کارگشار ىی ةاعر.
ىادهُ -9شیٍَ ُای اضاـی و دارج از ةسٌاىَ گغث ةَ غِره ىطاـسیً ىی ةاعر کَ الزم اضث در زىان اجسای گغث ٌطتث ةَ پسدادث آن اكرام عّد.
ىاده  -10دردّاضث اٌؽس اف از ضفس ةایر حضّری و جّضط عذػ ىطاـس و یا ٌيایٍره رضيی و ةَ ؼّرت ىمحّب اٌجام عّد.
تعهذات کارگسار
ىاده -11کارگشار ىّظؿ اضث ٌسخ و کهیَ ةسٌاىَ ُای درىات گغث را ةَ ؼّرت ةسوعّر و یا کحتاً ةَ ىطاـس اغالم ٌيایر.
ىاده -12کارگشار ىحػِر اضث کَ ةسٌاىَ ضفس و گغث ىّرد جّاـق را ةعّر کاىم و دكیق اٌجام دُر .در ؼّرت وكّع ُس گٌَّ پیغاىر ؽیس ىٍحظسه از كتیام عاسایط ـاّق انػااده
جّی ،جٍگ و عّرش  .....و ىغمالجی کَ از کٍحسل کارگشار دارج ةّده و ضتب اةعال و یا جؾییس ةسٌاىَ گغث و یا ىطاـست عّد ىطئّنیحی ىحّجَ کارگشار ٌذّاُر ةّد.
ىاده -13کارگشار ىّظؿ اضث در ضفسُای زىیٍی از وضیهَ ویژه جّریطحی ةَ ؼّرت درةطث اضحفاده ٌيایر.
ىاده -14کارگشار ىّظؿ اضث ةیيَ کاىم را در ىّرد ىطاـس اغالم ٌيّده و در ؼّرت ةسوز ُس گٌَّ حادثَ ای در ظّل ضفس ىطاـس ىی ةایطث ةاس اضااس عاسایط ةیياَ جحاث
پّعظ اكرام ٌيایر و در ایً دؽّص کارگشار ُيماری و ىطاغرت الزم را ةػيم دّاُر آورد.

گشت های نوروزی
ىاده  -15گغث ُای ٌّروزی عاىم گغث ُایی ىی ةاعر کَ در ـاؼهَ زىاٌی  28اضفٍر نؾایث  15ـسوردیً ضال ةػر ةسگشار ىی گسدد.
ىاده  -16عسایط اةعال گغث ُای غادی و گغث ُای ٌّروزی جّضط ىطاـس
زمان ابطال گشت های عادی توسط مسافر

درصذ جریمه از

مالحظات

کل مبلغ

از زىان ثتث ٌام جا  30روز كتم از ضفس

%5

از  29روز جا  15روز كتم از ضفس

% 10

از  15روز جا  7روز كتم از ضفس

% 20

از  7روز جا  3روز کاری كتم از ضفس

% 25

از  3روز جا یک روز کاری كتم از ضفس

% 50

از  24ضاغث جا  12ضاغث كتم از ضفس

% 70

 12ضاغث و در ؼّرت غرم حضّر در ضفس

% 90

جيع کم كسارداد:

در ؼّرجی کَ گغث ُّایی ةاعر جسیيَ اةعال ةهیط ُّاپیيا
دریاـث دّاُر عر
در ؼّرت چارجس ةّدن ىحم اكاىث ،ةهیط ُّاپیيا و یا كعار جسایو
اةعانی ةا ارائَ ىرارك ةس اضاس ىلسرات ىسةّظَ ادز دّاُر عر

زمان ابطال گشت نوروزی

درصذ جریمه از کل

توسط مسافر

مبلغ

از  29جا  25روز كتم از ضفس

% 30

از  24جا  20روز كتم از ضفس

% 35

از  20روز جا  10روز كتم از ضفس

% 40

از  10روز جا  5روز كتم از ضفس

% 45

جسیيَ اةعال گغث ُای یک روزه در جيام ىلاظع اةعانی عاىم

 5روز جا زىان حسکث یا در ؼّرت

 % 70ىتهؼ کم جّر ىی ةاعر.

غرم حضّر در جّر

پیظ پسدادث :

چٍاٌچَ ٌطتث ةَ گغث ىسةّظَ اٌحلاد یا پیغٍِادی داریر نعفا ةا عياره جهفً

% 50
ةػالوه جسیيَ اةعال
ةهیط در جّرُای ُّایی

ىاٌره:

دـحس  /عسکث درىات ىطاـسجی و گسدعگسی

جياس حاؼم ـسىائیر.

ایً كسارداد در  16ىاده و یک جتؽسه در دو ٌطذَ کَ ُس کرام حمو واحر را دارد جٍظیو و ةس اضاس ىّاد  230،221،10كاٌّن ىرٌی ةاّده کاَ ةاسای ظاسـیً و كاائو ىلاام كااٌٌّی آٌِاا
الزم االجتاع ىی ةاعر .یک ٌطذَ از ایً كسارداد جحّیم ىطاـس و ٌطذَ دیگس ٌشد کارگشار دّاُر ةّد.
ٌام و ٌام داٌّادگی ىطاـس و یا ٌيایٍره ىطاـسان
اىضاا

ٌام و ٌام داٌّادگی ىریس غاىم /ىریسغاىم دـحس یا ىریس ـٍی
عسکث درىات ىطاـسجی و گسدعگسی
ىِس و اىضاا

