TREKKING HELLAS
Δημ. Γούναρη 96, Μαρούσι, 15125
Τηλ. 210.3310323, fax 210.3234548
Website: http://www.trekking.gr
e-mail: info@trekking.gr

Δήλωση Συμμετοχής
2ος Νεανικός Διαγωνισμός Rafting 2019
Περιοχή : Ιωάννινα
Ημερομηνία : 12-14/04/2019
Κόστος :270€
Όλες οι παρακάτω πληροφορίες είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και χρησιμοποιούνται μόνον από το
εμπλεκόμενο προσωπικό και δε
διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.
Στοιχεία παιδιού: Όνομα _________________________ Επώνυμο __________________________
Ημερομηνία Γέννησης
___/___/___
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός ________________________________ Αριθμός ______
Τ.Κ._______________
Πόλη _______________ Τηλέφωνο οικίας _________________
Στοιχεία πατέρα: Ονοματεπώνυμο _____________________________
Επάγγελμα ____________________
Κινητό: _______________ E-mail:______________________________
Στοιχεία μητέρας: Ονοματεπώνυμο _____________________________
Επάγγελμα ______________________
Κινητό: _______________ E-mail:______________________________

________________________________________________________________________

Κατάσταση υγείας: _________________________________________________________________
Γνώση κολύμβησης ______________ Αλλεργίες ___________________________________________
Ειδική δίαιτα ________________________________ Φάρμακα ____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

______/______/______

Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

______________________

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
TREKKING HELLAS έχει αναλάβει τη διοργάνωση 3 ήμερου προγράμματος στα Ιωάννινα
την 12η με 14η του Απριλίου, για το έτος 2019, συνολικής αξίας 270€.
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Μεταφορά από και προς την περιοχή της Αθήνας
Τοπικές μεταφορές
Επαγγελματίες οδηγούς ποταμού της Trekking Hellas
Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη δραστηριότητα
Δύο διανυκτερεύεις σε ξενοδοχείο της περιοχής
Γεύματα (2 πρωινά, 1 μεσημεριανό, 2 βραδινά , 1 snack)
Φωτογραφική/Κινηματογραφική κάλυψη του προγράμματος
Διακριτικά της κάθε ομάδας
Απονομή μεταλλίων
Δώρο στη νικήτρια ομάδα
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
Ασφάλεια Ατυχήματος
Όλους τους νόμιμους φόρους

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 δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η μη
αποπληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής πριν την έναρξη του προγράμματος, αναιρεί το δικαίωμα
συμμετοχής του παιδιού σε αυτό. 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 δεκαπέντε(15) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
β) Ακύρωση μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση του 15% του ποσού
συμμετοχής.
γ) Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) 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 πρόγραμμα, δεν επιστρέφεται το ποσό
συμμετοχής ή μέρος αυτού.
H κατάθεση γίνεται στην:
BANK NAME: ALPHA BANK
ACCOUNT NUMBER: 796002002013550
IBAN: GR1001407960796002002013550
SWIFT CODE: CRBAGRAA

Για τους παραπάνω αναγραφόμενους λόγους, τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι :
3. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ατόμων.
Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της TREKKING HELLAS είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας
μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές, με μόνες προϋποθέσεις: την ψυχική και σωματική υγεία, την καλή
φυσική κατάσταση, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των
οδηγιών και εντολών των συνοδών/ εκπαιδευτών. Παρ’ όλη 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. Η TREKKING HELLAS ως διοργανώτρια εταιρία
έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους
συνοδούς / εκπαιδευτές, ασφαλείς διαδρομές-δραστηριότητες και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε
αυτά.
4. Συμμετοχή ομάδων & σχολείων.
Στην περίπτωση συμμετοχής ομάδων / σχολείων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας,
αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη, να γνωστοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες και να
λάβει τη γραπτή έγκρισή τους για:
α) τους γενικούς όρους συμμετοχής, β) τους όρους ασφάλισης και γ) τυχόν ειδικούς όρους
συμμετοχής(αν τυχόν υπάχουν).

5. Αλλαγή προγράμματος από την TREKKING HELLAS.
Η TREKKING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα 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

6. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς/ εκπαιδευτές:
Οι συνοδοί/ εκπαιδευτές της TREKKING HELLAS έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα
προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Γι’ αυτό
οι συνοδοί / εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε
εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Τα επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους
συμμετέχοντες, εφόσον συμφωνησει και ο πελάτης. Ακόμη οι συνοδοί / εκπαιδευτές 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.
7. Αλλαγή προγράμματος από τον/την υπογράφουσα.
Κάθε αλλαγή αιφνίδια ή αναίτια (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λπ.) θεωρείται
ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 5.
8. Φωτογράφηση /κινηματογράφηση παιδιών:
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 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.
9. 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 του προγράμματος. 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.

10. Επίλυση Διαφορών
Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα δήλωση συμμετοχής θα επιλύεται
από τα μέρη με φιλικό διακανονισμό και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εάν
αυτό δεν καταστεί δυνατό, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των
μερών από το παρόν, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
11.Συνολική Συμφωνία :
Η παρούσα δήλωση συμμετοχής συνιστά τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε προγενέστερης γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας ή συμφωνίας μεταξύ τους,
τροποποιείται δε μόνο με την κοινή έγγραφη συμφωνία τους.

