
FATİH MEHTER TAKIMI PROGRAM ANLAŞMASI  

Bu anlaşmayı lütfen dikkatle okuyup şartları kabul ediyorsanız, anlaşmayı imzalayıp Banka Dekontu 

ile birlikte aşağıda verilen Belgegeçer (FAX) numarasına gönderiniz. 

1. Yaptırılacak afişlerde bizim fotoğraflar ve adımız dışında başka bir Mehter Takımı’nın 

fotoğrafı veya adı kullanılamaz. 

2. Hazırlanan afiş örneğinin bize (ELEKTRONİK POSTA) ile ulaştırılması gerekmektedir.  

3. Mehter takımımız programlarına en az 10 mikrofonla çıkar ve ses düzeni Organize sahibine 

aittir.  

4. Mehter takımı bir kere yürüyerek, bir kere de durduğu halde konser verir.  

5. Yağışlı havalarda Mehter takımı açık alanda Konser vermez.  

6. Ön ödemesi yapılmamış Anlaşma geçerliliğini yitirir.  

7. Program saati belirtilen zamanda başlar ve biter. Aksi durumda Mehter takımı sorumluluk 

kabul etmez.  

8. Program iptali veya ertelenmesi halinde alınan ön ödeme geri iade edilmez, Mehter takımı 

Program yerine ulaşmış ve herhangi bir sebepten dolayı Program yapılamıyorsa Anlaşma 

ücretinin tamamı alınır. Yeniden Program tarihi belirlenmiş ise tarafımızdan onaylanması 

gerekmektedir.  

9. Mehter takımımızın Programa hazırlanabilmesi için yer Organize sahibi tarafından hazırlanır.  

10. Mehter takımımız Program öncesi ve sonrası ihtiyaçları (içecek, yiyecek V.s) Organize sahibi 

tarafından Karşılanır.  

11. Program ücreti      (         ,-€)   ön ödeme      (         ,-€)   kalan miktar       (        ,-€)  

12. Program yeri: Salon____Konser_______Cadde______Yürüyüş_____Meydan_________ 

13. Program tarihi  (     –     –     )     Başlama saati (           de) 

14. Bu anlaşma metni elinize geçtiği günden itibaren 10 gün içerisinde ön ödemenin Banka 

hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Kalan miktar Program öncesi alınır. Aksi 

takdirde anlaşma geçerliliğini yitirir ve iptal olur. 
15. Anlaşmayı yapan kişi veya kuruluşun adı, İrtibat telefon ve Belgegeçer (FAX) numaraları 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Program yerinin tam adresi (Posta kodu, Caddenin ismi ) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                                                   

İMZA ve MÜHÜR 

 

  İRTİBAT TEL     : 0049 157 850 803 58 -  0049 172 832 59 97 

BELGEGEÇER (FAX) : 00 49 521 560 92 18  

ADRES: Türkische Kultur und Sozialdienstverein e.V. HERFORDER STR.108   D–33602 BİELEFELD  

BANKA HESAP: 66517897 BLZ. 48050161 SPARKASSE BİELEFELD                                                                             

Alıcı: Türkische Kultur und Sozialdienstverein e.V.                                                                                          

Uluslararası banka hesabı(IBAN) : DE40 4805 0161 0066 5178 97                                                                                            

SWFT. BIC. : SPBIDE3BXXX 

İNTERNET ADRESİ   : www.mehter.biz                                                                                                                

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : webmaster@mehter.biz 


