
      

                                        ტურისული ორგანიზცია „ჯეო ტურიზმი“     
                                       ტელ: +995 595 594412;      ვებ-საიტი: http://geotourism.ge/;     ელ. ფოსტა: geotourism.ge@gmail.com 

 

 

შეთანხმება და ხელშეკრულება 

 

   შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტურისტული ორაგანიზაცია  “ ჯეო ტურიზმი”  - სა  და 

მის წევრებს შორის ხელშეკრულება.  

 

1. ორგანიზაციის „ჯეო ტურიზმის“  ვალდებულები.  

1.1 გადასცეს ყველა დოკუმენტის ფორმა-შაბლონი წევრებს,  შესაბამისი წევრობის უფლებების 

მიხედვით. იხ. წევრები და უფლებები.↓ 

1.2 გაუწიოს მომსახურეობა წევრებს შესაბამისი წევრობის უფლებების მიხედვით. იხ. წევრები და 

უფლებები.↓ 

1.3 გაუწიოს წევრებს საკონსულტაციო მომსახურეობა. 

1.4 წევრებს მიაწოდოს ინფორმაცია  მიმდინარე პროგრამებზე და პროექტებზე. 

1.5 განაახლოს მონაცემთა ბაზები  

1.6 დროულად აღმოფხვრას ხარვეზები საიტზე.  

 

2. ორგანიზაციის წევრის ვალდებულებები 

2.1 საიტზე არსებული დოკუმენტების ნიმუშები, ელ. წიგნები, სახელმძღვანელოები,  რომელიც 

შეგეძლებათ გადმოწეროთ,  გავრცელება ინტერნეტით, ან მესამე პირისთვის გადაცემა 

აკრძალულია.  

2.2 გადაიხადოს საწევრო გადასახადი 

2.3 არ გადასცეს ვებ–გვერდის პირადი ანგარიში სხვა მომხმარებელს; 

2.4 დაიცვას ხელშეკრულების პირობები. ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები. 

წევრი პასუხს აგებს მისი სახელით და არჩეული პაროლით განხორციელებულ ნებისმიერ 

ქმედებაზე.  

2.5 წევრი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ სხვადასხვა 

მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, პირმა ის უნდა შეცვალოს. 

 

3.  საწევრო გადასახადი 

3.1 საწევრო გადასახადი შეადგენს  წევრობის მიხედვით განსაზღვრულ თანხას :   

o შეზღუდული - 0 ლარი 

o სტანდარტი - 90 ლარი 

o ბიზნესი - 190 ლარი 

3.2 საწევროს გადასახადი ყოველწლიურია და მოქმედებს გადახდიდან ერთი წლის განმავლობაში.  
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4. შეთანხმებები და პირობები 
 

4.1   წევრობის ფორმა - შეზღუდული 

4.1.1 სიახლეების გამოწერა 

4.1.2 კონსულტაციები 

4.1.3 გადმოწეროს უფასო სახელმძღვანელოები 

 

4.2   წევრობის ფორმა - სტანდარტი 

4.2.1 სიახლეების გამოწერა  

4.2.2 მიღოს კონსულტაციები   

4.2.3 გადმოწეროს უფასო სახელმძღვანელოები 

4.2.4 გადმოწეროს დოკუმენტაციის ნიმუშები და შაბლონები   

4.2.5 ფასიანი სახელმძღვანელოები 

4.2.6 ტურის თვითღირებულების კალკურატორი 

4.2.7 გაწერილი სტანდარტული მარშრუტები  

 

4.3   წევრობის ფორმა განთავსების ობიექტი   

 

4.3.1 სიახლეების გამოწერა  

4.3.2 მიღოს კონსულტაციები 

4.3.3 გადმოწეროს უფასო სახელმძღვანელოები 

4.3.4 ფასიანი სახელმძღვანელოები 

4.3.5 ტურის თვითღირებულების კალკულატორი 

4.3.6 გაწერილი სტანდარტული მარშრუტები (5 ტურპაკეტი) 

4.3.7 მონაცემთა ბაზების გადმოწერა  (სასტუმრო, კვების ობიექტები, გიდები, ტრანსპორტი და სხვ.) 

4.3.8 დოკუმენტაციის ნიმუშები და შაბლონები 

4.3.9 რეკომენდაციები  

4.3.10 წვდომა ტურისტულ სტატისტიკას, კვლევებს და ბაზრის ანალიზებზე. 

4.3.11 სიახლეების გამოქვეყნება ჯეო ტურიზმის ვებსაიტზე და facebook გვერდზე. 

4.3.12 ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე პარტნიორ კომპანიებში. 

4.3.13 უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მისი წევრი პარტნიორების ვებ 

გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge), ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში და ბროშურებში. 

4.3.14 და სხვა 

 

5. მოქმედი კანონმდებლობა 

5.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე მოქმედებს საქართველოს 

კანონმდებლობა. 

5.2 ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მხარეთა შორის, უნდა გადაწყდეს 

მოლაპარაკების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს. 
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6. მხარეთა უფლებები   

6.1 შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, რაიმე შეცდომის, უზუსტობის, პირის 

მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შეიძლება 

ზიანი მიაყენოს ვებ-გვერდს ან თვითონ ორგანიზაციას.  

6.2 შეაჩეროს ან შეწყვიტოს პირის რეგისტრაცია და ვებ-გვედზე ავტორიზაცია, თუ ჩათვლის, რომ ის 

არასწორად მოქმედებს. 

6.3 შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები,  წევრებთან წერილობითი შეთანხმებით. 

6.4 სააგენტოს მხრიდან პირისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის 

ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც 

ჩაითვლება ინფ ორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად. 

 

 

 

 

7. მხარეთა რეკვიზიტები 
7.1 ტურისტული ორგანიზაცია ჯეო ტურიზმი 

• საკონტაქტო ტელეფონი  -   +995 595 594412; 

• ელ-ფოსტა  - geotourism.ge@gmail.com 

• ბანკის დასახელება:  საქართველოს ბანკი 

• ბანკის კოდი:  BAGAGE22 

• ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:  GE14BG0000000917638600 

 

7.2  ორაგანიზაციის წევრი  -   ________________________ 

• საკონტაქტო ტელეფონი  -    ________________________ 

• ელ-ფოსტა  -  ________________________ 

• ბანკის დასახელება:   ________________________ 

• ბანკის კოდი:   ________________________ 

• ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:  ________________________ 

 

7.3  მხარეები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინონ  ერთმანეთს ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული რეკვიზიტების შეცვლის თაობაზე. 

  

7.4   ხელმოწერები   

ორგანიზაცია    „ჯეო ტურიზმი“                                            ორგანიზაციის წევრი     _____________ 

დირექტორი                                                                             _____________________                           

ნოე   ელიზბარაშვილი                                                            _____________________                                                 
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