
 

 
15th ANNUAL CHICAGO TURKISH FESTIVAL 

 
FESTİVAL  RESTORAN/İÇKİ SATIŞ  REYON  ANLAŞMASI 

8-9 Eylül 2017 * DALEY PLAZA * CHICAGO, IL 
 
SATIŞ REYONU PAKETİ (10’X10’) (3mx3m) 
1. Bir 10’ x 10' satış reyonu 
2. Festival Komitesi iki masa, masa örtüsü, iki sandalye, elektrik (bağlantı limitli), 
standart tabela ve 5 adet festival t-shirt sağlayacaktır. 

Festival Ücreti: $1,500   (restoran) 
 
SATIŞ REYONU PAKETİ (10’X20’) (4.5m x 4.5m) 
1. Bir 15’ x 15’ satış reyonu  
2. Festival Komitesi üç masa, masa örtüsü, üç sandalye, elektrik, standart tabela ve 10 
adet festival t-shirt sağlayacaktır. 

Festival  Ücreti: $2,000   (restoran) 
 
KOŞE REYON PAKETİ- iki taraftan servis imkani (15’X15’) (4.5m x 4.5m)  

Paket icerigi 15’X15’ reyonla ayni olup, 
Festival  Ücreti: $2,500  (restoran)   

 
Lütfen asağıdaki formu doldurarak “Chicago Turkish Festival – TACA” adına yazılı 
cekinizle birlikte Chicago Baskonsolosluk adresine veya Festival Komitesine en gec 11 
Agustos, Cuma günü iletiniz: 

Chicago Turkish Festival  
455 N. Cityfront Plaza Drive, Suite 2900 
Chicago, IL 60611 

 
Talep sayısına göre köşe reyon sahipleri 8 Temmuz, Cuma günü yapılacak toplantıda 
çekilecek kura neticesinde belirlenecektir. 

İsim     ______      Firma İsmi  _________________ 

Telefon   Fax          _E-mail   ____________ 

Adres                _Şehir  __Eyalet  Posta Kodu___ 

 
    10’ x 10’  reyon        $1,500                15’x15’ reyon         $2,500 
 

     10’ x 20’  reyon        $2,000  

     Eğer elektrik ihtiyacınız olacak ise lütfen yandaki kutuyu işaretleyiniz. 
 

Satılacak ürünlerin listesi:  _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

İmza   Tarih     
 

Ticari katılımcılar Festival Komitesi ve City of Chicago (Chicago Belediyesi) tarafından konulmuş kural 
ve kanunlara uymak zorundadır. Bu iki kurum katılım hakkını verme ve reddetmeye haizdir. Açıkta gıda 
satışı için gerekli izinler ve sigorta 4 Agustos 2017 tarihine kadar temin edilmelidir. Icki satis izni ve 
sigortasi  belediyeden ayrica temin edilip odenecektir (kiracinin sorumlulugundadir). Belediye formları, 
festival reyon anlaşması ve kira ücretleri 4 Agustos 2017 tariine kadar Festival Komitesine teslim 
edilecekdir. Reyon rezervasyon iptali, Chicago belediyesinin isteği uzerine 18 Agustos 2017 tarihinden 
daha geç olmamak üzere, yazılı olarak yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki iptallerin ücret iadesi 
yapılmayacaktır. 


	SATIŞ REYONU PAKETİ (10’X10’) (3mx3m)
	Festival Ücreti: $1,500   (restoran)
	Festival  Ücreti: $2,000   (restoran)

