
DAVETLİ KATILIM ŞARTLARI

BAŞVURU VE KATILIM

ORGANİZASYONCA SUNULACAK ÜCRETSİZ HİZMETLER

EKSTRA HİZMETLER

1.Online başvuru formunu doldurmak CORPORATE STARS’a Davetli olarak katılımınızın onaylandığı anlamına 
gelmemektedir. Başvurunuz sonrasında katılımınız Organizasyonca değerlendirilerek tarafınıza geri dönüş sağlanacak 
ve katılımınızın onaylandığı hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca CORPORATE STARS bazı durumlarda 
herhangi bir neden belirtmeksizin başvurunuzu reddetme hakkına sahiptir. 

2.CORPORATE STARS online başvuruları, katılım şartlarını kabul ediyorum kutucuğunu işaretledikten sonra 
tamamlanmış sayılacaktır.

3.Başvuru formunda belirtilen bilgiler CORPORATE STARS organizasyonunca kontrol edilebilir. Başvuru formunu
tamamlayıp katılım şartlarını kabul etmeniz aynı zamanda mevcut kontrolü de onayladığınız anlamına gelmektedir.
Eğer bunu onaylamıyorsanız, bilgilerinizin kontrolü için başka bir yol bulabilmemiz için 
basvurum@CorporateStars.com adresinden bizlere ulaşmanızı rica ederiz.

4.CORPORATE STARS katılımcı firma başına sadece bir başvuru kabul etmektedir.

5.CORPORATE STARS Şirket başına sadece bir tane Davetli kabul edebilmektedir. 

6.CORPORATE STARS kabul edilmiş Davetlilerin şirket profillerini ve iletişim bilgilerini Davetli Referans Rehberi’nde
ve forumda katılımcılar, sponsorların erişimi olan online portallarında paylaşma hakkına sahiptir. 

Davetlilere aşağıdaki hizmetler ücretsiz olarak sunulacaktır :

1.CORPORATE STARS kapsamında gerçekleşecek; Networking eventleri, B2B görüşmeleri, forumlar, eğitim, akşam 
etkinlikleri, seremonilere katılımlar ücretsizdir.

2. 5* Rixos Sungate otel’de 3 gece All-inclusive (otelin konsepti doğrultusunda) tek kişilik oda da 1 kişi konaklama.

3. Belirlenen tarihler arasında, müsaitliğe bağlı olarak, seçilmiş lokasyonlardan Antalya’ya/Antalya’dan gidiş-dönüş 
ekonomi sınıfı uçak biletleri. Uçuşlar veya rotalar önceden kararlaştırılmış olup, gidiş-dönüşlerin aynı noktaya olması 
gerekmektedir.

4.Havaalanı - Otel transferleri.

Organizasyonca Sunulacak Ücretsiz Hizmetler başlığı altında sıralan hizmetler dışındaki tüm giderler ve harcamalar 
davetliye aittir. (Örneğin; uçak sınıfını değiştirmek, belirlenen tarihler dışındaki uçuşlar, otel odası değiştirmek, 
ekstra konaklama, kişisel harcamalar – çamaşır servisi, su sporları, seyahat sigortası, vize maliyeti vs.)

1-Konaklama Ekstraları;
- Tek kişilik odayı çift kişilik odayla değiştirme gecelik 75$ x 3 gece = 225$
- Tek kişilik oda için konaklama uzatması gecelik 110 $ x 3 gece=330$
- Çift kişilik oda için konaklama uzatması gecelik 150 $ x 3 gece= 450$
- İkinci kişi katılım taleplerinde; 5* Rixos Sungate otel’de 3 gece All-inclusive (otelin konsepti doğrultusunda) tek 
kişilik oda da 1 kişi konaklama, seçilmiş lokasyonlardan Antalya’ya/Antalya’dan gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak 
bileti, otel-havalimanı-otel transferleri dahil 500$ ücret uygulanacaktır.
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SORUMLUK, İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLER

VERİ KULLANIMI

1.Davetli CORPORATE STARS’a katılımını iptal etmek istemesi halinde CORPORATE STARS’a organizasyon
tarihlerinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bilgilendirme yapması gerekmektedir. CORPORATE STARS’dan yazılı
olarak cevap gelmediği sürece iptal işlemi sonlanmamıştır. Uçak biletleri satın alınmadıysa, süre şartına uymak şartı ile
katılımın iptali ücretsizdir. Uçak biletlerinin satın alma işleminin gerçekleşmiş olduğu durumlarda ise, uçak bileti veya
bileti iptal ettirme ücreti, davetliye yansıtılacaktır.

2.‘No show’ önceden bilgilendirme yapılmaksızın foruma gelmeyen davetli için kullanılır. Uçak biletleri satın alındıysa, 
kullanılmayan uçak biletlerinin toplam ücreti tarafınıza yansıtılacaktır. 

3.CORPORATE STARS kaynaklı olmayan uçuş, transfer veya etkinlik kaçırma durumunda sorumluluk CORPORATE
STARS’a ait değildir. Bu durumlara davetlilerin uçaklarına geç kalma, rötar veya iptaller de dahildir.

4.CORPORATE STARS’a davetli olarak katılacak kişinin gelememesi veya yerine bir başka katılımın yapılması
durumunda Organizasyona 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
Katılım isim değişikliğinin uçak biletleri alındıktan sonra yapılması durumunda, uçak biletindeki isim değişikliği ücreti
davetliye yansıtılacaktır. Süre şartına uyulmaksızın yapılacak değişiklik taleplerinde iptal olacak uçak biletleri satın
alındıysa, uçak biletlerinin toplam ücreti tarafınıza yansıtılacaktır.

1.Forum sırasında çekilen tüm fotoğraf ve videolar, sosyal medya veya CORPORATE STARS’ın diğer online
platformlarında kullanılabilecektir.  Bu içeriklerde Davetlinin kendisi, ismi ve/veya firmasının yer alabilecektir. Davetli
bu koşulları kabul ederek bu olası yer almayla ilgili kabulünü beyan etmiş bulunmaktadır.

2.Firmanızın profili, iletişim bilgileri gelecekte yapılacak görüşmeler için saklanabilecek ve forumdaki katılımcılarla
sponsorlara dağıtılacak Davetli Referans Rehberimizde kullanılabilecektir.

3.CORPORATE STARS’dan email, haber bülteni almaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

2.Çamaşır servisi, su sporları, SPA, güzellik tedavileri gibi konaklama sırasında yapılmış ek masraflar otelden çıkış 
yapılırken davetli tarafından ödenmelidir. Yapılmayan ödemeler için CORPORATE STARS ödeme yapar ise, söz konusu 
bedel davetliye olduğu fatura edilecektir. 

3.Forum tarihlerinden 1 gün önce ve sonraki geliş gidişlerde transfer ücreti alınacaktır. Tek yön transfer fiyatı 200
tl’dir.

4.Uçak sınıf değişiklikleri; Davetliler, ekonomi uçak bileti ile istediği sınıf arasındaki ücret farkını ödemeyi kabul ederek
ve CORPORATE STARS’dan bilet değişikliği talebinde bulunabilir.

5.Forumdan bir gün önce ve sonrasındaki uçuş taleplerinin biletleri CORPORATE STARS tarafından karşılanacaktır. Bu
tarihler dışındaki uçak biletleri karşılanmayacaktır. Böyle bir durumda Davetli uçak biletlerinin toplam tutarını kendisi
karşılayacaktır.

6.Uçuşların başladığı ve bittiği yer aynı olmak durumundadır. Örneğin, İstanbul- Antalya, Antalya- İstanbul. Farklı
yerde başlayıp biten uçuşlar karşılanmayacaktır.

7.Uçuş saatleri ve uçak biletleri müsaitlik durumuna göre kesilebilmektedir. Bunun dışındaki talepler ise sadece
davetliler tarafından karşılanarak gerçekleştirilebilir.




