ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το Τμήμα Εκπαίδευσης της Trekking Hellas
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/ η
Όνομα:______________________________________________________________
Επώνυμο____________________________________________________________
Διεύθυνση___________________________________________________________
Τηλέφωνο ______________________ (σπιτιού)_____________________(κινητό)
Αιτούμαι την συμμετοχή μου στη Σχολή Θαλάσσιου Καγιάκ BCU 3*
που διοργανώνει το Τμήμα Εκπαίδευσης της Trekking Hellas το διάστημα
από _____έως______ (ημερομηνίες) στ _________________ (τόπο)
Έχω υποβάλει στο Τμήμα Εκπαίδευσης το Βιογραφικό μου σημείωμα και έχω
αναγνώσει τους όρους συμμετοχής μου στο σεμινάριο αυτό ( όπως περιγράφονται
στην πίσω σελίδα αυτής της αίτησης), και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Δέχομαι να καταβάλω το ποσό των 520.00€ για τη συμμετοχή μου στη σχολή με
κατάθεση

στην

τράπεζα

ALPHA

BANK

στον

αριθμό

λογαριασμού:

GR1001407960796002002013550 στο όνομα OUTDOORS TRAINING IKE με την
αιτιολογία: Σχολή / επίθετο σας (π.χ. Σχολή/ Μπεναρδής).
Τέλος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι σωματικά και πνευματικά υγιής και ότι θα
συμμορφώνομαι απόλυτα στις οδηγίες των εκπαιδευτών μου.
Επιθυμώ – Δεν επιθυμώ την αγορά προσωπικής ασφάλισης ατυχήματος της
εταιρίας ΑΙΓ ( κόστος 3.00 € το άτομο την μέρα)
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: ...……………….......
Ο/ η αιτών/ ούσα
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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 εκπαιδευτών.
2. 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.
3. Η Trekking Hellas σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει
τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους
συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που
έχει ορίσει η Trekking Hellas και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.
4. Κρατήσεις - προκαταβολές - ακυρώσεις:
Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσης πρέπει να αποσταλεί η παρούσα αίτηση
συμπληρωμένη και να γίνει προκαταβολή του 50% του συνολικού ποσού
συμμετοχής και εξόφληση 7 ημέρες πριν την έναρξη. Η κατάθεση της
προκαταβολής 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 επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη: επιστροφή όλου του
ποσού συμμετοχής β) Ακύρωση σε λιγότερες από επτά (7) ημέρες πριν από
την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα για οποιανδήποτε λόγο : παρακράτηση όλου
του ποσού συμμετοχής.
5. Αλλαγή προγράμματος από την Trekking Hellas:
Η Trekking Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το
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.λ.π.).
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 ημέρες πριν
TREKKING HELLAS GROUP OF COMPANIES
Δ. Γούναρη 96
15125 Μαρούσι
τηλ: 2103310323

fax: 2103234548

info@trekking.gr

www.trekking.gr

την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή
τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη
απαίτηση.
6. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:
Οι συνοδοί - οδηγοί - 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 – οδηγοί - εκπαιδευτές της Trekking Hellas έχουν το
δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και
να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Τα επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν
τους συμμετέχοντες.
Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της Trekking Hellas έχουν το
δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει
μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά
του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή έχει ελλιπή προετοιμασία
- εξοπλισμό χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.
7. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:
Κάθε αλλαγή (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.)
θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους όρους της
παραγράφου 2.
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