ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 2019_

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
19 ΙΟΥΝΙΟΥ – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ:

2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
30 ΙΟΥΝΙΟΥ – 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
14 ΙΟΥΛΙΟΥ – 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο:

Ημ/νία γεννήσεως:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Τηλ. Οικίας:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη:

Σχολείο:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

Ονοματεπώνυμο:

Α.Δ.Τ:

Τηλ. οικίας:

Τηλ. εργασίας:

Κινητό:

Email:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο:

Α.Δ.Τ:

Τηλ. οικίας:

Τηλ. εργασίας:

Κινητό:

Email:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλ. οικίας:

Α.Δ.Τ:
Email:

Κινητό:

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
1.

Κινητό:

2.

Κινητό:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο γονείς είναι διαζευγμένοι:

NAI

ΟΧΙ

Ο γονείς είναι σε διάσταση:

NAI

ΟΧΙ

Εάν ναι, ποιος έχει την
επιμέλεια;

Μητέρα

Πατέρας

Πρόκειται για την πρώτη απομάκρυνση από τους γονείς:

NAI

ΟΧΙ

Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στο πρόγραμμα Elatos Summer Mountain Adventures:

NAI

ΟΧΙ

Αποδέχομαι την φωτογράφιση & κινηματογράφηση του παιδιού μου για χρήση στο αναμνηστικό υλικό:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποδέχομαι την φωτογράφιση & κινηματογράφηση του παιδιού μου για χρήση σε προωθητικές
ενέργειες του Προγράμματος ή/και του Ξενοδοχείου:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Υπογραφή
πατέρα:

Υπογραφή
μητέρας:

Υπογραφή
κηδεμόνα:

Ημ/νία:
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έλατος Επενδυτική ΕΠΕ, Ηριδανού 3, 11 528 Αθήνα, AΦΜ: 095399327, ΔΟΥ: Δ Αθηνών, τηλ: 210-3624292, φαξ: 210 7259269,
http://www.elatosresort.gr/ , e-mail: info@elatosresort.gr

Το

Καλοκαιρινό

Πρόγραμμα

«Elatos

Summer

Mountain

Adventures»

φιλοξενείται

στις

ξενοδοχειακές

εγκαταστάσεις του Elatos Resort & Health Club στον Παρνασσό. Κάθε παιδί μπορεί να πάρει μέρος σε αυτό με μόνη
προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την
τήρηση των οδηγιών και εντολών των διοργανωτών. Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του
αρτιότερου εξοπλισμού και την στενή επίβλεψη από τους ειδικά εκπαιδευμένους διοργανωτές, οι δραστηριότητες
στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή
του κινδύνου αυτού. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των
στελεχών σε ότι αφορά την εκτέλεση του Προγράμματος και τις διάφορες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που
κάποιο παιδί αρνηθεί να υπακούσει τις οδηγίες των στελεχών, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος έχει το δικαίωμα να
το αποβάλλει.

Κρατήσεις - Προκαταβολές - Ακυρώσεις
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η παρούσα Δήλωση Συμμετοχής, να
κατατεθεί η προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής και να έχετε λάβει επιβεβαίωση της κατάθεσης της
προκαταβολής από το Τμήμα Κρατήσεων του Ξενοδοχείου. Το υπόλοιπο του κόστους της συμμετοχής εξοφλείται
αυστηρά είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της
εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της «Έλατος Επενδυτική ΕΠΕ» υποδηλώνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως
ενημερωμένος για το Πρόγραμμα και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%

1η περίοδος

990€

300€

2 περίοδος

1.290€

390€

3 περίοδος

1.290€

390€

η
η

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:
o Ακύρωση μέχρι και είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος-παρακράτηση της
προκαταβολής
o Ακύρωση σε λιγότερες από είκοσι μία (21) μέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος-παρακράτηση όλου
του ποσού
o Ακύρωση μέχρι ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη του Προγράμματος-επιστροφή όλου του ποσού
o Μη εμφάνιση στο Πρόγραμμα - παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
o Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.
H κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό:
BENEFICIARY NAME: ΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
BANK NAME: Alpha Bank
ACCOUNT NUMBER: 253002320000037
IBAN: GR6801402530253002320000037
SWIFT CODE: CRBAGRAA
REF : ονοματεπώνυμο παιδιού

Σελίδα 2 από 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνέχεια)

Αλλαγή Προγράμματος από την Διοργανώτρια Εταιρία
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το Πρόγραμμα «Elatos Summer Mountain
Adventures» πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες
καιρικές συνθήκες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κλπ.). Σε περίπτωση ματαίωσης
επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη
αποζημίωση. Η Εταιρία υποχρεούται να πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε
δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Γι’ αυτό το λόγο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το Πρόγραμμα που
βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ακόμη, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος έχει το
δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να λάβει μέρος σε κάποια δραστηριότητα ή σε
περισσότερες, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα, χωρίς αυτό να δημιουργεί
αιτία αποζημίωσης.
Ασφάλιση
Η ασφάλεια ατυχήματος περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα της Εταιρίας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι
στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Χωρίς την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του παιδιού στο Πρόγραμμα:
o

Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου

o

Ιατρική Βεβαίωση Δερματολόγου

o

Ιατρικό Ιστορικό

o

Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.

o

Αντίγραφο Απόφασης Επιμέλειας του Δικαστηρίου (για διαζευγμένους γονείς και εφόσον δεν
συνυπογράφουν τη Δήλωση Συμμετοχής)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Υπογραφή
πατέρα:

Υπογραφή
μητέρας:

Υπογραφή
κηδεμόνα:

Ημ/νία:
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