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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 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.  
 
Προκαταβολές – Ακυρώσεις 
Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσης, πρέπει να έχει κατατεθεί η Δήλωση Συμμετοχής, 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 μη αποπληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, αναιρεί αυτόματα το δικαίωμα συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα.  
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 1.290€ 390€ 

2η περίοδος 1.290€ 390€ 

                 

 

 
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 Προκαταβολή Early bird – non refundable   
o Αν για οποιαδήποτε λόγο, κάποιο παιδί αποχωρήσει κατά την διάρκεια του Προγράμματος 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 
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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 αριθμό συμμετεχόντων κλπ.). Σε περίπτωση ματαίωσης 
επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν δύναται 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. 
 
Μετακίνηση 
Η μετακίνηση από και προς την Αθήνα γίνεται με πούλμαν που αναχωρούν από το ΟΑΚΑ (Μαρούσι) σε συγκεκριμένη 
ώρα που θα σας ανακοινωθεί. Εάν κάποιος χάσει την ομαδική αναχώρηση, θα χρειαστεί να μεταβεί στην 
κατασκήνωση με δικό του μέσο μεταφοράς. 
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά  
Για την συμμετοχή του παιδιού στο Πρόγραμμα είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών 
πριν από την άφιξη: 

o Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου  
o Ιατρική Βεβαίωση Δερματολόγου  
o Ιατρικό Ιστορικό 
o Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (εμβόλια) 
o Αντίγραφο Απόφασης Επιμέλειας του Δικαστηρίου (για διαζευγμένους γονείς) 

 
 
 
 
 
 
  


