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Jasmin Court Hotel  

Düğün Sözleşmesi 

Tarih: ........../.........../............ 

Organizasyon Türü   

Organizasyon Tarihi 
  

Organizasyon Mekanı:   

Kişi Sayısı   

Ek Açıklama 
   

 
 
 
 
 
 

Konaklama Kişi Sayısı 

Oda    

 
Genel Toplam (TL)   

  
Kapora Ücreti (%30)   

Kalan    
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SÖZLEŞME MADDELERİ 

1. İşbu sözleşme bedelinin %30'u peşin olarak alınır ve tam tarih rezervasyonu yapılır. Kalan 

ödemenin tamamı organizasyon gününden 3 gün önce ödenir. Aksi halde organizasyon iptal 

edilmiş sayılır. 

2. Jasmine Court Hotel sadece mekan,masa,sandalye temini yapar. Geri kalan herşey düğün 

sahibine aittir. (pasta,yiyece-içecek,garson vs.) 

3. Organizasyon sahibi herhangi bir sebeple törenin iptal veya ileri tarihe ertelemek isterse 

alınan kapora geri ödenmez.  

4. Organizasyonda yer alacak sanatçının her türlü sorumluluğu (telif hakkı, sanatçı yan 

masrafları, ödeme, vergiler, reklam vb.)organizasyonu gerçekleştiren kişi ve kuruma aittir.  

5. Düğün sahibi yiyecek ve içecek hizmetini dışarıdan istediği firmadan satın alabilir. Ancak 

yiyecek ve içecek hijyen, malzeme kalitesi, zehirlenme vb. durumlarda sorumluluk catering 

firmasına ve düğün sahibine aittir. 

6. Jasmine Court Hotel aynı anda birden fazla mekanında organizasyon yapma hakkını saklı tutar. 

Organizasyon sahibi işbu sözleşme ile bunu peşinen kabul eder. 

7. Geline verilecek hazırlık odası ve balayı odası rezervasyonları Jasmine Court Hotel'in o 

tarihteki uygun odalarına göre yapılacaktır. Hazırlık odası için organizasyon sahibine yarım 

günlük 2 adet oda tahsis edilecektir. Balayı Odası saat 14:00 check-in-ertesi sabah 12:00 

check-out şeklindedir. Otel yönetiminin  oda değiştirme hakkı saklıdır. 

8. Otelde gerçekleşecek olası sağlık sorunu, kaza, yaralanma, kavga, hırsızlık, eşya kaybı gibi 

olumsuz durumlarda her türlü tedbiri alma sorumluluğu organizasyon sahibine aittir. 

9. Organizasyonlarda izin gerektiren durumlarda (ses izni , havai fişek, dilek balonu vb. izin 

gerektiren kutlama  malzeme ve uygulamalar) organizasyon sahibi gerekli izini alır, otel bu 

izinlerden sorumlu değildir. İzin gerektiren kutlamalarda, organizasyon sahibi aldığı izinlerin 

bir suretini, organizasyon öncesinde otel yönetimine sunmakla mükelleftir. 

10. Organizasyon gününde konuklar araçlarını otel tarafından gösterilen yerlere park ederler. 

Otoparktaki araçlardan otel  sorumluluk kabul etmez.  

11. Organizasyon esnasında meydana gelen maddi hasarlardan organizasyon sahibi sorumludur. 

12. Organizasyon hakkında yapılacak tüm bildirimler jc.reservation@jasmine.com.tr adresine 

yapılır. Bu adrese yapılmayan bildirimlerden otel sorumluluk kabul etmez. 

13. İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan 

anlaşmazlıkların çözümünde  K.K.T.C. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

14. Organizasyon sahibinin balayı ve hazırlık odası harici oda talepleri ekstra olarak 

“Genel Toplam”a eklenir. 

İş bu sözleşme iki nüsha olup iki tarafın rızası ile yukarıdaki bilgi ve sözleşme şartları okunarak imza 

altına alındı. 

Organizasyon sahibi:                   Kyrinea Jasmine Court Hotel and Casino ltd 

İmza:                                                                             İmza: 
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