İzin verilen dokümanlar

Ticaret Alanı

GENEL BAKIŞ UZMAN ZİYARETÇİ ONAYI

Sektör - Hizmetler

Güvenlik yetkilisi

Diğer: dernekler, daireler, diğer sektör yetkilileri

Sektör silah, mühimmat, avcılık ve outdoor giyim, bıçak, optik, yay sporları, güvenlik ekipmanı, güvenlik donanımı, outdoor
ekipmanı, kamp ürünleri, avcılık ve atış sporları aksesuarları, ödül veya kupa gibi hediyelik eşyalar
Hizmetler: Gözetim ve güvenlik hizmetleri, airsoft, paintball

Polis, gümrük, adalet, askeri

Atış sporları/avcılık kurumları ve dernekleri vb.
Orman dairesi, inşaat dairesi vb. Uzman

Müdür / Başkan /
Daire Başkanı

Firma Sahibi

Çalışan

Stajyer

İşyeri ruhsatı /
ticari sicil kayıt sureti
--> Sahibinin ismi belirgin
olmalıdır

İş ilişkisinin* yazılı onayı, bunlar:

18 yaş veya üstü: yazılı onay,
bakınız sol
16 – 18 yaş: mutlaka bir eğitim
belgesi* bulunmalıdır.
İlave olarak eğitim alan kişiye yetişkin
bir kişi eşlik etmelidir

- Maaş bordrosu (gizli bilgiler karalanabilir)
veya
- İş sözleşmesi* (gizli bilgiler karalanabilir)
veya
- İşverenin yazısı* firma belgesi üzerinde, ilgili kişinin
bir çalışan olduğunu belirten firmadaki görevi, ziyaret
sebebi/amacı

Geçerli
Kimlik / Askeri Kimlik

16 yaşın altındakiler giremez!

*İşveren/Firma yukarıda belirtilen ticaret alanlarından
birine ait olmalıdır

Yazılı onay sorumlu kişinin
derneği/dairesi tarafından,
yönelten kişinin ismi ve
görevi belirgin olarak
okunacak şekilde

Çalışan / Üye
IWA OutdoorClassics tarafından bir
ziyaret beklenmemektedir ve sadece
gerekçe ile onaylanabilir.
Bunun için derneğin/kurumun/dairenin/
sorumlu kişinin yazılı onayı gereklidir,
bu yazının içinde ilgili kişinin fuar
ziyareti için görevlendirildiği ve
hangi amaç/görev için ziyaret edeceği
bulunmalıdır

Kupon bozdurulabilir.
GutscheinBilet satışı
Einlösung
mümkündür
nicht möglich
(www.iwa.info/tickets)
Fuar sahibinin davetiyeleri:
Eğer yukarıda belirtilen branşınızla ilgili bir belge sağlayamıyorsanız fuar sahibinin davetiyesi ile onaylama mümkündür. Bu davetiyenin içinde davet edilen kişinin ismi bulunmalıdır. Lütfen bu durumda bir giriş kuponu veya e-kodun
kullanılamayacağına ve bundan dolayı ziyaretin ücretli olacağına dikkat edin.

Bilgiler

Kupon bozdurma mümkün
Gutscheindeğildir.Einlösung
Bilet satışınicht
mümkündür
möglich (www.iwa.info/tickets)

• Bir branşa ait olduğunu belirten yazılı bir belge olmadan giriş mümkün değildir!
• Lütfen Nürnberg’e hazırlıksız gelmeyin! Burada el ile yazılı bir metin hazırlanamaz!
• Birkaç yüz kilometre uzaklıktan geliyor olmanız bir istisnai durum değildir!
• E18 yaş üstü giriş yapabilir. İstisna: 16 yaşından itibaren eğitimde olan ve bunu belgeleyebilen, bakınız
üstte “Stajyer“
Bilet satışı ve kupon bozdurma için www.iwa.info/tickets

• Sözlü bir ortak çalışma onayı yeterli değildir!
• Bu zamana kadarki fuar ziyaretleri yeni bir fuar ziyaretini otomatik olarak onaylamaz!
• Doğru olmayan belgelerle giriş yapanlar § 123 StGB uyarınca mekana izinsiz giriş üzerinden cezai
işleme tabidir, örn. Doğru olmayan yetkili ilişkisi onayı.

