فرم شماره 1
فرم درخواست صدورپروانه اقامتگاه بوم گردی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس
با سالم و احترام
اینجانب آقای  /خانم  ...........................نام پدر  ......................شماره شناسنامه .......................به نماینددی ..........................
از طدددرر شدددر ............................... ..بددده شدددماره ..ددد .................................................. .بدددا مع دددعی ا ددد.
 ...................................................خعاهشمندس .دستعر رمای د در معرد صدور پروانه بهره برداری واحد یردشگری از نعی
 ..........................................به نشان ذیل اقدامات الزم صعرت پذیرد.
-آیا متقا

در جای دیگری اشتغال دارد( با ذ.ر محل اشتغال)؟......................................................

نشان دق ق محل اجرای طرح :

نشان دق ق محل سکعن .متقا

حق ق  /حقعق به همراه .د پست :

ضاهای معجعد :ت داد اتاق با ذ.ر متراژ ..............
آشپزخانه............................:
سرویس بهداشت  :ایران ( با ذ.ر ت داد........).

رنگ (با ذ.ر ت داد)....................

حمام:

شماره تلفن .اب .و همراه :
نام و نام خانعادی :
تاریخ و امضاء :
مدارک پیوست :
-1

مدارک شناسایی شامل اصل و یک نسخه تصویر شناسنامه (تمام صفحات) ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت برای آقایان برای اشخاص حقیقی و اصل و تصویر یک نسخه اساسنامه ،آگهی
ثبت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و اصل و تصویر کارت ملی صاحبان امضاء برای اشخاص حقوقی( .برابر اصل)
اصل و تصویر برابر اصل اسناد مالکیت در صورت ملکی بودن زمین (در صورت مشاعی بودن زمین ،ارائه موافقتنامه کلیه مالکین پالک مشاعی به همراه سند مشاعی الزامیست).
ارائه کروکی سایت طبق فرم پیوست



تبصره  :1در صورت پیگیری درخواست توسط نماینده متقاضی ارائه وکالتنامه محضری از سوی اشخاص حقیقی و معرفی نامه رسمی از سوی اشخاص حقوقی به انضمام تصاویر برابر اصل

-2
-3



شناسنامه ،کارت ملی و کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است.
تبصره  :2در صورت وجود سابقه فعالیت در حوزه گردشگری ،ارائه لیست خالصه فعالیتها ضروری است.

تهیه کننده  :معاونت گردشگری استان فارس

«کروکی محل»
شمال

متقاضی گرامی خواهشمندست کروکی با در نظر گرفتن آیتمهای زیر ترسیم گردد :
 -1کروکی فوق نشان دهنده ملک مورد نظر نسبت به جهات اربعه باشد
 -2معابر عمومی به انضمام بناهای جدیداالحداث اطراف
 -3محدوده تاسیسات زیربنایی (آب ،برق ،گاز ،مخابرات) نسبت به سایت

تهیه کننده  :معاونت گردشگری استان فارس

