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Υπεύθυνη εταιρεία υλοποίησης προγράμματος Förderkreis Ferienzentren e.V., Hildastr. 5, 79102 , Freiburg
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2019
Όλες οι παρακάτω πληροφορίες είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και χρησιμοποιούνται μόνον από το εμπλεκόμενο προσωπικό και
δε διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΙΜΗ
Γερμανία - Waldshut/Tiengen
30.07 – 12.08.2019
950€
Στοιχεία παιδιού: Όνομα _________________________ Επώνυμο ____________________________________
Ημερομηνία Γέννησης ___/___/___ Σχολείο ____________________________________
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός ________________________________ Αριθμός ______ Τ.Κ._______________
Πόλη _______________ Τηλέφωνο οικίας _________________
Στοιχεία πατέρα: Ονοματεπώνυμο _____________________________ Επάγγελμα _______________________
Τηλέφωνο οικίας : _________________, εργασίας : _________________, κινητό: __________________________
E-mail:______________________________
Στοιχεία μητέρας: Ονοματεπώνυμο _____________________________ Επάγγελμα ______________________
Τηλέφωνο οικίας : _________________, εργασίας : _________________, κινητό: __________________________
E-mail:______________________________
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ & ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:

________________________________________________________________________

□

□

Πρόκειται για την πρώτη απομάκρυνση από τους γονείς :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Κατάσταση υγείας: ___________________________________________________________________________
***Χωρίς Ιατρική βεβαίωση δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα****
*****Δεκτές είναι οι ιατρικές βεβαιώσεις από παιδίατρο ή παθολόγο του τελευταίο 6μήνου*****

Αλλεργίες ___________________________________________________________________________________
Ειδική δίαιτα ________________________________ Φάρμακα _______________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Στοιχεία τιμολογίου (ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που θέλετε τιμολόγιο)
Επωνυμία: ______________________________________ Επάγγελμα: __________________________________
Διεύθυνση:_________________________________Α.Φ.Μ_____________________ΔΟΥ:__________________
Τηλέφωνο: _________________________________
Από πού πληροφορηθήκατε για τα κατασκηνωτικά μας κέντρα;
Φίλους/γνωστούς □

Παλιός κατασκηνωτής □ Προσφορά στην εταιρεία μου

Αποστολή εντύπου □

Διαφήμιση

□ (διευκρινίστε)__________

□ (εταιρεία)__________
Ιστοσελίδα □ (διευκρινίστε)__________

Σημειώστε το μέγεθος για το αναμνηστικό μπλουζάκι που θα δοθεί στο τέλος του προγράμματος
Παιδικά μεγέθη:

□ 8 – 10

□10 – 12

Μεγέθη ενηλίκων : □ Small

□ Medium

□12 – 14 (βάσει ηλικίας)
□ Large

□Extra Large

Με την παρούσα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018, παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τη διοργανώτρια εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Επίσης,
ενημερώθηκα για το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο και τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ΔΗΛΩΝ/Η ΔΗΛΟΥΣΑ (υπογραφή)

______/______/______

______________________
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ TREKKING HELLAS
1. Οι δραστηριότητες της TREKKING HELLAS είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη
προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών
και εντολών των συνοδών / ομαδαρχών. Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και
την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, 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 συνοδών / ομαδαρχών του κατασκηνωτικού κέντρου σε ότι αφορά την εκτέλεση του προγράμματος και τις διάφορες
δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αρνηθεί να υπακούσει στις οδηγίες των εκπαιδευτών, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης
έχει το δικαίωμα να το αποβάλλει. Η TREKKING HELLAS σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο
και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς / ομαδάρχες που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η
TREKKING HELLAS και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.
2. Κρατήσεις - προκαταβολές - ακυρώσεις:
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής, να λάβετε επιβεβαίωση από το
τμήμα κρατήσεων και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής μέχρι και πέντε ημέρες από την
επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων. Το υπόλοιπο εξοφλείται αυστηρά δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη του
προγράμματος. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η μη αποπληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής πριν την έναρξη της
κατασκηνωτικής περιόδου, αναιρεί αυτόματα το δικαίωμα συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα. Η κατάθεση της προκαταβολής
ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της TREKKING HELLAS αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως
ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.
Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:
α) Ακύρωση μέχρι είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
β) Ακύρωση από είκοσι (20) έως δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση της προκαταβολής.
γ) Ακύρωση σε λιγότερες από δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού
συμμετοχής.
δ) Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους από το κέντρο, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.
H κατάθεση γίνεται στην:
BANK NAME: ALPHA BANK
ACCOUNT NUMBER: 796002002013550
IBAN: GR1001407960796002002013550
SWIFT CODE: CRBAGRAA
3. Αλλαγή προγράμματος από την TREKKING HELLAS:
Η TREKKING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα πριν από την έναρξή
του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες,
χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λπ.). Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι
συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης, η TREKKING HELLAS προτείνει ένα
εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή
να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμμία άλλη απαίτηση.
4. Αλλαγή προγράμματος από τον Υπεύθυνο του κέντρου ή τους εκπαιδευτές:
Οι συνοδοί / ομαδάρχες TREKKING HELLAS έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της
κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Γι’ αυτό οι συνοδοί / ομαδάρχες της TREKKING HELLAS σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο της κατασκήνωσης έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα
εναλλακτικό σχέδιο. Ακόμη οι συνοδοί / ομαδάρχες της TREKKING HELLAS έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από
τους συμμετέχοντες να πάρει 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.
5. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:
Κάθε αλλαγή (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λπ.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της
παραγράφου 2.
6. Ασφάλιση:
Η ασφάλεια ατυχήματος περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα της TREKKING HELLAS. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στη
διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, στα γραφεία της TREKKING HELLAS στην Αθήνα. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι απώλειες
ή φθορές προσωπικών ειδών (αντικειμένων ή ρούχων). Τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, θα
επιβαρύνουν τους υπαίτιους. Ο γιατρός της κατασκήνωσης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την συμμετοχή ή όχι του παιδιού στο
πρόγραμμα για ιατρικούς λόγους.
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7. Μετακίνηση:

30.07.2019 Αεροπορική πτήση από Αθήνα προς Ζυρίχη
Μεταφορά με ιδιωτικό βαν από Ζυρίχη προς Waldshut – Tiengen

12.08.2019 Μεταφορά με ιδιωτικό βαν από Waldshut – Tiengen προς Ζυρίχη
Αεροπορική πτήση από Ζυρίχη προς Αθήνα
Οι τοπικές μετακινήσεις γίνονται με οχήματα του οργανισμού Förderkreis Ferienzentren e.V. (www.foefe.de )
Όλες οι πληροφορίες για τις αεροπορικές πτήσεις δίνονται από το τμήμα κρατήσεων της Trekking Hellas. Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια
προγράμματος συνοδεύονται πάντα από ένα συνοδό της TREKKING HELLAS (ένας συνοδός ανά δέκα παιδιά). Αν κάποιος χάσει την
ομαδική αναχώρηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, θα χρειαστεί να μεταβεί στο κατασκηνωτικό κέντρο με δικά του έξοδα και
μέσο μεταφοράς.. Τα έξοδα μεταφοράς δεν επιστρέφονται.
8. Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης:
Η TREKKING HELLAS έχει δημιουργήσει και προσφέρει προς τους γονείς ειδικό εγχειρίδιο για την φιλοσοφία και λειτουργία των
κατασκηνωτικών κέντρων της. Για την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής απαιτείται προηγουμένως η προσεκτική ανάγνωσή του.
9. Φωτογράφηση /κινηματογράφηση παιδιών:
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων επιθυμούμε να λαμβάνουμε φωτογραφίες / βίντεο που απεικονίζουν τα παιδιά είτε μόνα τους ,
είτε σε μεγαλύτερη ομάδα παιδιών.
Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπτικοακουστικού / έντυπου υλικού :
α) στην ιστοσελίδα του ομίλου Trekking Hellas (www.trekking.gr )
β) σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου της Trekking Hellas (YouTube , Instagram, Twitter)
γ) στα προφίλ του ομίλου της Trekking Hellas στο Facebook
δ) σε πληροφοριακά έντυπα του ομίλου της Trekking Hellas (αφίσες, προσκλήσεις, flyer, ενημερωτικά έντυπα κοινού)
Σε κάθε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το παιδί σας να εμφανίζεται στο προωθητικό υλικό της εταιρείας θα πρέπει να μας αποστείλετε
γραπτώς το αίτημά σας.
10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Στην TREKKING HELLAS σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός
Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR. Με την συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου συγκατατίθεστε για την
συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσοπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι
επεξεργαζόμαστε είναι όλα τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία όπως συμπληρώθηκαν από εσάς καθώς και οι φωτογραφίες/video που
λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων. Η συγκατάθεση αυτή θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από εσάς.
Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών επικοινωνώντας με την Trekking Hellas ,
στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εντύπου. Σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας, δεν θίγει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.
11. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα:
o Υπογεγραμμένη η δήλωση συμμετοχής από τον γονέα/κηδεμόνα
o Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου/παθολόγου
o Γραπτή επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων της TREKKING HELLAS ότι η δήλωση συμμετοχής του παιδιού είναι έγκυρη.
Χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.
12. Υπεύθυνος κατασκηνωτικού προγράμματος :
Η εταιρεία με την επωνυμία Förderkreis Ferienzentren e.V. και έδρα Hildastr. 5, Freiburg, είναι υπέυθυνη για την υλοποποίηση του
προγράμματος της κατασκήνωσης και έχει τη συνολική ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του.

