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ΟΡΟΙ & ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣΟΡΟΙ & ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣΟΡΟΙ & ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣΟΡΟΙ & ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

    

ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ    

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο περιεχόµενο, οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 

Συµφωνία «Όροι και Πρὁποθέσεις Συµµετοχής», έχουν την παρακάτω σηµασία:  
 

"Εταιρε"Εταιρε"Εταιρε"Εταιρεία"ία"ία"ία" σηµαίνει την εταιρία ««««Αρκαδικά ΜοΑρκαδικά ΜοΑρκαδικά ΜοΑρκαδικά Μονοπάτια νοπάτια νοπάτια νοπάτια Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική Κεφαλαιουχική ΕταιρείαΕταιρείαΕταιρείαΕταιρεία, Υπηρεσίες , Υπηρεσίες , Υπηρεσίες , Υπηρεσίες 

ΘΘΘΘεµατικού Τουρισµού»εµατικού Τουρισµού»εµατικού Τουρισµού»εµατικού Τουρισµού»        
 

"Πρόγραµµα""Πρόγραµµα""Πρόγραµµα""Πρόγραµµα" σηµαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως 

περιγράφονται στο πρόγραµµα της πορείας ««««Οι 300 της Σπάρτης,Οι 300 της Σπάρτης,Οι 300 της Σπάρτης,Οι 300 της Σπάρτης,    Επική πορεία»Επική πορεία»Επική πορεία»Επική πορεία»....     
    

««««∆ροµέας∆ροµέας∆ροµέας∆ροµέας»»»»: εννοείται το άτοµο ή η οµάδα ατόµων που έχουν δηλώσει συµµετοχή στο «Πρόγραµµα». 
    

«Συνεργάτης» «Συνεργάτης» «Συνεργάτης» «Συνεργάτης» εννοείται η εταιρία ή ο ιδιώτης ο οποίος λειτουργεί, είτε σε άµεση  συνεργασία µε την 

«Εταιρία», είτε ενεργεί για λογαριασµό της, πάντοτε σύµφωνα µε έγγραφη και ενυπόγραφη επί 

τούτου συµφωνία.     
    

Το Το Το Το συγκεκριµένο πρόγραµµασυγκεκριµένο πρόγραµµασυγκεκριµένο πρόγραµµασυγκεκριµένο πρόγραµµα    περιλαµβάνει:περιλαµβάνει:περιλαµβάνει:περιλαµβάνει:    

1. Μεταφορές εντός Ελλάδας µε αυτοκίνητο ή πούλµαν, όπως αναφέρονται στο «Πρόγραµµα». 

2. ∆ιαµονή: Σε ξενοδοχείο επάνω στον άξονα της διαδροµής, σε δίκλινο δωµάτιο το οποίο 

µοιράζονται δύο άτοµα.    

3. Πρωινό και δείπνο, ηµερησίως. 

4. Τροφοδοσία σε υγρά και snacks κατά τη διάρκεια της πορείας. 

5. Φυσιοθεραπευτική και φαρµακευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πορείας. 

6. Καθηµερινή ενηµέρωση από ειδικευµένο άτοµο σε θέµατα που αφορούν στην πορεία αλλά και 

επί των ιστορικών και γεωγραφικών δεδοµένων των περιοχών απ’ όπου θα περάσουν οι 

δροµείς.  

7. Την απαραίτητη υποστήριξη για τη διαµονή, την προσωπική υγιεινή και την ασφάλεια του 

«∆ροµέα» στην ύπαιθρο. 

    

∆εν περιλαµβάνει:∆εν περιλαµβάνει:∆εν περιλαµβάνει:∆εν περιλαµβάνει:    

1. Αεροπορικά ή άλλα εισιτήρια προς και από Αθήνα.  

2. Εισιτήρια µουσείων, ή άλλων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. 
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3. ∆ιανυκτέρευση σε µονόκλινο δωµάτιο. Εάν το επιθυµεί ο «∆ροµέας» θα πρέπει να το δηλώσει 

στο πεδίο «∆ήλωση Ενδιαφέροντος» και η «Εταιρεία» θα τον ενηµερώσει σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα και τη σχετική διαφορά επιβάρυνσης. 

4. Οποιουδήποτε είδους ασφαλιστική κάλυψη.  Είναι υποχρέωση των δροµέων να έχουν επαρκή 

προσωπική και ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη. 

    

Κόστος συµµετοχήςΚόστος συµµετοχήςΚόστος συµµετοχήςΚόστος συµµετοχής     

Η συµµετοχή ενός εκάστου στο «Πρόγραµµα» αυτό πρὁποθέτει την καταβολή οικονοµικού αντιτίµου. 

Η πληρωµή του αντιτίµου αυτού αναγράφεται στη φόρµα εγγραφής στην πορεία και καταβάλλεται 

ως εξής:  

Α.Α.Α.Α. Ποσό ίσο µε το 40% του τέλους συµµετοχής ενός εκάστου, θα πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα µε 

τη δήλωση συµµετοχής. 

Β.Β.Β.Β. Το υπόλοιπο 60% του ιδίου τέλους πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται στο σχετικό πεδίο.  

Οι πληρωµές αυτές θα πρέπει να γίνουν προς την «Εταιρεία» µέσω µιας από τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στην περιγραφή των εγγραφών και αποδεικνύονται από το αντίστοιχο παραστατικό 

της Τραπέζης (Eurobank) µε την οποία συναλλάσσεται η «Εταιρεία». 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω πληρωµών η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων θεωρείται 

επιβεβαιωµένη, και οι αθλητές θα λάβουν σχετική ενηµέρωση από την «Εταιρεία».  

Η µη καταβολή µιας εκ των παραπάνω πληρωµών ή µέρους αυτής, αποκλείει τον «∆ροµέα» από τη 

συµµετοχή του στο «Πρόγραµµα».  

    

ΑκύρωσηΑκύρωσηΑκύρωσηΑκύρωση----    υπαναχώρηση υπαναχώρηση υπαναχώρηση υπαναχώρηση     

Ο «∆ροµέας»  διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει ή να υπαναχωρήσει από τη συµµετοχή του στο 

«Πρόγραµµα», έως και δύο µήνεςέως και δύο µήνεςέως και δύο µήνεςέως και δύο µήνες πριν από την ηµέρα έναρξής του. Σε αυτή την περίπτωση, ως 

αποζηµίωση, η «Εταιρεία» παρακρατεί το 50% του κόστους συµµετοχής που έχει ήδη καταβάλει ο 

«∆ροµέας» και τo υπόλοιπο 50% του ποσού αυτού, το επιστρέφει σ αυτόν. 

Εάν  η ακύρωση γίνει εντός των δύο προηγουµένων µηνών από την ηµέρα έναρξης του 

«Προγράµµατος», ο «∆ροµέας» επιβαρύνεται µε το 100% της αξίας του «Προγράµµατος» εκτός εάν 

στο διάστηµα αυτό προκύψει αντικατάσταση της συγκεκριµένης συµµετοχής µε την υπόδειξή του (του 

δροµέα). Σε περίπτωση που αυτό συµβεί και επιβεβαιωθεί, η «Εταιρεία» θα επιστρέψει στον 

ακυρώσαντα «∆ροµέα» το ποσό που έχει εν τω µεταξύ καταβάλει, στο ακέραιο.  

Σε περίπτωση που κάποιος «∆ροµέας» δεν εµφανισθεί κατά την ηµέρα έναρξης του «Προγράµµατος» 

ή δεν λάβει για οποιονδήποτε λόγο µέρος σ αυτό, δεν δικαιούται καµίας επιστροφής χρηµάτων από 

µέρους της «Εταιρείας». 

Σε περίπτωση επίσης που ο συµµετέχων «∆ροµέας», για προσωπικούς του λόγους, διακόψει ή 

αποχωρήσει από το «Πρόγραµµα» κατά την εξέλιξή του, δεν δικαιούται επιστροφής ή συµψηφισµού 

οποιουδήποτε ποσού από το τίµηµα που έχει ήδη καταβάλει    

    

ΤροποποίησηΤροποποίησηΤροποποίησηΤροποποίηση    

Η «Εταιρεία» είναι υποχρεωµένη να επανασχεδιάσει, αναβάλει ή ακόµη και να ακυρώσει πριν την πριν την πριν την πριν την 

εκτέλεσή τουεκτέλεσή τουεκτέλεσή τουεκτέλεσή του µέρος ή ολόκληρο το «Πρόγραµµα» σε περίπτωση που κρίνει ότι λόγω ανωτέρας βίας 

κυβερνητικών µέτρων, πολιτικών αναταραχών ή απεργιών, η εκτέλεση του «Προγράµµατος» θα 
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διακινδυνεύσει ή θα έχει σοβαρές επιπλοκές. η «Εταιρεία» θα επιστρέψει σε αυτόν το συνολικό ποσό 

που έχει εισπράξει. Οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση από τον «∆ροµέα» δεν µπορεί να 

ικανοποιηθεί. 

Τέλος, Η «Εταιρεία» ενεργούσα προς το συµφέρον του «∆ροµέα», κατά την εκτέλεσηκατά την εκτέλεσηκατά την εκτέλεσηκατά την εκτέλεση του 

«Προγράµµατος» έχει το δικαίωµα να προβεί σε αλλαγές ή τροποποιήσεις, σε περίπτωση εµφάνισης 

απρόβλεπτων περιστατικών κατά τη διάρκεια του «Προγράµµατος» (έκτακτων καιρικών φαινοµένων 

εµποδίων κυκλοφορίας, κτλ.), υπό τον όρο ότι οι  αλλαγές αυτές  δεν θα αλλοιώσουν τη συνολική 

εικόνα και το περιεχόµενό του.  

    

Ατοµικά είδη µε ευθύνη των δροµέων:Ατοµικά είδη µε ευθύνη των δροµέων:Ατοµικά είδη µε ευθύνη των δροµέων:Ατοµικά είδη µε ευθύνη των δροµέων:    

Οι «∆ροµείς» οφείλουν απαραιτήτως να έχουν µαζί τους τα εξής: 

• Ταξιδιωτικό σάκο όπου θα τοποθετούν τα προσωπικά τους είδη ικανά να καλύψουν όλη την 

περίοδο παραµονής τους στο «Πρόγραµµα», όπως κατάλληλη και επαρκή  για την πορεία 

ένδυση και υπόδηση (ίσως δεύτερο ζευγάρι παπούτσια), εσώρουχα, είδη ατοµικής 

περιποίησης και υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεµα, ξυραφάκια και αφρό ξυρίσµατος 

σαπούνι χαρτοµάντιλα, κτλ.), ατοµικό προσόψιο, κάλτσες, καπέλο για τον ήλιο, κύπελλο 

ροφήµατος παγούρι για νερό, καθώς και τον σχετικό εξοπλισµό και εφόδια όπως ο καθένας 

τα ορίζει (κρέµες ποδιών, κτλ.). Ο σάκος αυτός θα είναι στη διάθεσή του καθ’ όλη τη διάρκεια 

του «Προγράµµατος» και κατά τη διάρκεια της πορείας θα µεταφέρεται µε όχηµα σε κάθε 

σταθµό διανυκτέρευσης. 

• Ελαφρύ ατοµικό σακίδιο πλάτης το οποίο θα φέρει καθηµερινά µαζί του σε όλη τη διάρκεια 

της πορείας µε προσωπικά είδη, απαραιτήτως αδιάβροχο και ότι άλλο χρησιµοποιεί και 

κρίνει ο καθένας απαραίτητο στην καθηµερινότητά του για την υγεία και την υγιεινή του.  

∆εν επιτρέπεται η µεταφορά και η χρήση ναρκωτικών ή άλλων απαγορευµένων ουσιών µε ποινή 

αποκλεισµού και αποµάκρυνσης από το «Πρόγραµµα».  

∆εν επιτρέπονται εξαρτήσεις και σύµβολα που εµπεριέχουν ή υποκρύπτουν µηνύµατα µισαλλοδοξίας 

ή ρατσισµού,  προσβάλουν την αισθητική και είναι ξένα προς το αθλητικό πνεύµα.  

Τέλος η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωµα να αποκλείσει ή αποµακρύνει οποιονδήποτε από 

τους αθλητές δεν συµµορφώνεται ή δεν υπακούει στους γενικούς κανόνες του «Προγράµµατος» και 

των διοργανωτών, χωρίς καµία αποζηµίωση. 

    

ΑπαλλαγήΑπαλλαγήΑπαλλαγήΑπαλλαγή    διοργανωτών από κάθε ευθύνηδιοργανωτών από κάθε ευθύνηδιοργανωτών από κάθε ευθύνηδιοργανωτών από κάθε ευθύνη    

Θεωρείται δεδοµένο ότι ο συµµετέχων είναι ενήµερος για τη φύση των κινδύνων που ενδεχοµένως 

υπάρχουν στην πορεία «Οι 300 της Σπάρτης Επική πορεία«Οι 300 της Σπάρτης Επική πορεία«Οι 300 της Σπάρτης Επική πορεία«Οι 300 της Σπάρτης Επική πορεία»»»» που παίρνει µέρος και αναλαµβάνει ο 

ίδιος προσωπικά την ευθύνη για αυτή την επιλογή του. Απαλλάσσει και ελευθερώνει ως εκ τούτου 

πλήρως τους διοργανωτές, τους συνεργάτες των καθώς και το απασχολούµενο για την υποστήριξη 

της πορείας προσωπικό, από κάθε ευθύνη ατυχήµατος ή άλλης βλάβης που ήθελε υποστεί συνεπεία 

οποιουδήποτε συµβάντος ή αιτίας.  

Υποχρεούται επίσης κάθε ένας που παίρνει µέρος στην πορεία αυτή να έχει από  ασφαλιστικό 

οργανισµό, προσωπικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο που να είναι έγκυρο και ισχυρό κατά τη διάρκεια 

του προγράµµατος της πορείας και να καλύπτει πλήρως τους κινδύνους από τη συµµετοχή του σ’ 

αυτή.  
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Τέλος ο συµµετέχων υπογράφει για τον παραπάνω λόγο, τη δήλωση «Αποποίηση«Αποποίηση«Αποποίηση«Αποποίηση    και και και και ΑπαλλαγήΑπαλλαγήΑπαλλαγήΑπαλλαγή    

Ευθύνης»Ευθύνης»Ευθύνης»Ευθύνης»””””DiscDiscDiscDiscllllaimeraimeraimeraimer”””” που συνοδεύει τη δήλωση συµµετοχής του, η οποία είναι απαραίτητη 

προκειµένου να γίνει δεκτός και να πάρει µέρος στην πορεία. 

Το έντυπο της δήλωσης αυτής βρίσκεται στην περιοχή «∆ήλωση Ενδιαφέροντος για συµµετοχή» στο 

site αυτό, και ο συµµετέχων µπορεί να την κατεβάσει πατώντας στο πεδίο ““““DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer””””, και αφού την 

υπογράψει, να την επιστρέψει.  
    

Ισχύον ∆ίκαιοΙσχύον ∆ίκαιοΙσχύον ∆ίκαιοΙσχύον ∆ίκαιο    

Η µεταξύ «∆ροµέα» και «Εταιρίας» παρούσα συµφωνία, καθορίζεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε 

διαφορά λοιπόν για την οποία θα απαιτείτο η δικαστική συνδροµή, αρµόδια να την επιλύσουν 

ορίζονται τα δικαστήρια την Αθήνας.          

    

Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος 2017201720172017    


