باسمه تعالی
" قرارداد آزمایشی "
قرارداد ذیل بر اساس ماده  10قانون مدنی بین طرفین منعقد می گردد و پس از امضا نسـبت به آنان الزم االجرا است.
طرف اول  :دفتر /شرکت خدمات مسافرتی .......................................................................................به شماره پروانه بهره برداری
 ...........................و مدیریت خانم /آقای  ...................................به آدرس .......................................................................که از این
پس آژانس نامیده می شود.
طرف دوم :خانم  /آقای ......................................................به شماره کارت راهنمای گردشگری ..............................................و
شماره ملی .......................................به آدرس...................................................................................................که از این پس راهنما
نامیده می شود.
نوع قرارداد :عقد الزم غیر معین محدود به زمان معین جهت انجام امور معین و بر اساس توافق مندرج در این قرارداد و
همچنین قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران.
موضوع قرارداد :ارائه خدمات راهنمای گردشگری بر اساس عرف و قانون توسط راهنما به گردشگران معرفی شده توسط
آژانس.
تاریخ آغاز تور:

/ /

تاریخ خاتمه تور :

/ /

شهر های مورد بازدید.............................................................................................................................................................. :
اماکن مورد بازدید .................................................................................................................................................................. :
حقوق راهنما ................................................. :ریال بر اساس حداقل نرخ مصوب انجمن صنفی راهنمایان گردشگری فارس.
تعهدات راهنما:
 .0راهنما موظف به رعایت شئونات اسالمی ایرانی در کلیه مواقع اجرای تور می باشد.
راهنما باید دارای کارت راهنمای گردشگری صادر شده توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری باشد.
راهنما موظف به اجرای دقیق زمان بندی برنامه تور اعالم شده توسط آژانس می باشد.
تبصره :رعایت وقت شناسی و حضور به موقع جهت انجام تور توسط راهنما امری بدیهی است.

ارائه توضیحات راهنما باید بر اساس اطالعات صحیح و بر پایه واقعیت و مطالعات ودر عین حال با در نظر گرفتن مصالح تور
باشد.
راهنما موظف است پس از اتمام تور حد اکثر طی سه روز کاری گزارش کامل تور به همراه گزارش مالی و اسناد و مدارک
آن را تحویل آژانس دهد.
تبصره :راهنما موظف به تهیه بلیط ورودیه اماکن مورد بازدید به تعداد نفرات حاضر در تور می باشد و بایستی بلیط باطل شده
را به همراه اسناد مالی به آژانس تحویل دهد.
تعهدات آژانـس:
 .0آژانس موظف به در اختیار قرار دادن کلیه ملزومات اجرای توراز قبیل  :تنخواه کافی جهت اجرای تور  ،لیست مسافران
 ،برنامه تور و ...به راهنما می باشد.
آژانس متعهد به پرداخت هزینه غذا و رزرو و پرداخت هزینه آن در اتاق یک نفره جهت راهنما در شهرهای غیر بومی و
پرداخت هزینه غذا در شهر بومی راهنما بر اساس نرخ مصوب انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان فارس می باشد.
هزینه ایاب و ذهاب راهنما از شهر مقصد به شهر بومی راهنما و یا حسب تغییر ،برعکس آن به عهده آژانس می باشد.
آژانس موظف به در اختیار گرفتن راننده مجرب و آموزش دیده و واقف به مسیر گردشگری در مقاصد مورد نظر و حسن
اخالق و برخورد و همچنین تعامل با راهنما میباشد و بایستی از به کار گیری راننده با رفتار خارج از شئون گردشگری
پرهیز شود.
همان طور که گردشگران در طول سفر از بیمه مسافرتی بهره مندند آژانس موظف به انجام این بیمه برای راهنما می باشد.
حداکثر زمان تسویه حساب کامل با راهنما هفت روز کاری پس از خاتمه تور است.

شرایط فسخ قرارداد:
در صورت فسخ یک جانبه توسط آژانس طرفه قرارداد تا یک ماه قبل از آغاز تور راهنما مستحق دریافت  ٪5و در صورت
فسخ یک طرفه قرارداد تا بیست روز قبل از آغاز تور راهنما مستحق دریافت  ٪10و در صورت فسخ یک طرفه قرارداد تا ده
روز قبل از آغاز تور راهنما مستحق دریافت  ٪10از مبلغ قرارداد فوق می باشد.
حل اختالف:
در صورت بروز اختالف بین طرفین مرجع اولیه حل آن سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس می
باشد.

محل امضا راهنما

محل امضا آژانس

