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 Δήλωση Συμμετοχής και Πληρωμή 

Εάν θέλετε να πάρετε μέρος σε κάποια από τις προτάσεις μας, θα πρέπει πρώτα να την επιλέξετε 
και αφού διαβάσετε προσεκτικά και ενημερωθείτε, να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη «δήλωση ενδιαφέροντος» που βρίσκεται παρακάτω, δίπλα 
στον πίνακα κόστους.  
Όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για την ομάδα που έχετε επιλέξει αριθμός ατόμων, θα 
ενημερωθείτε από την εταιρία μας για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.   
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραπάνω επιβεβαίωσης θα πρέπει 
να προχωρήσετε στην πληρωμή του ανάλογου ποσού επιλέγοντας μία από τις διαδικασίες που 
περιγράφονται κάτω από τον κατάλογο τιμών που ακολουθεί. Ύστερα από αυτή σας την 
ενέργεια, η συμμετοχή σας θεωρείται επιβεβαιωμένη και θα περιμένουμε με χαρά να σας 
υποδεχθούμε.  

 Ακύρωση 

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, έως και την 
3η ημέρα πριν από την ημέρα έναρξής του. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία παρακρατά το 50% 
του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα για αποζημίωσή της και τo υπόλοιπο 50% του ποσού 
αυτού επιστρέφει στον πελάτη.  
Εάν  η ακύρωση γίνει εντός των τριών (3) προηγούμενων ημερών από την ημέρα έναρξης του 
προγράμματος, ο πελάτης επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του προγράμματος που έχει επιλέξει.  
Σε  περίπτωση που ο συμμετέχων, για προσωπικούς του λόγους, αναγκαστεί να διακόψει ή 
αποχωρήσει από το πρόγραμμα κατά την εξέλιξή του, δεν δικαιούται επιστροφής ή 
συμψηφισμού οποιουδήποτε ποσού από το τίμημα που έχει ήδη καταβάλει. 

 Αντικατάσταση 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, χωρίς επιβάρυνση, να κατονομάσει αντικαταστάτη του, σε 
περίπτωση που κωλύεται να λάβει μέρος στο πρόγραμμα ο ίδιος, με την προϋπόθεση ότι ο νέος 
συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει αποδεχθεί τους όρους 
και η εταιρεία μας έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του 
προγράμματος.   
Ως ημέρα ακύρωσης, ή αντικατάστασης, νοείται η ημέρα που η Εταιρεία μας θα παραλάβει την 
αντίστοιχη ενημέρωση μέσω e-mail από τον πελάτη της.  Σε περίπτωση που ημέρα αυτή τυγχάνει 
να είναι Σάββατο, Κυριακή, ή αργία, ως ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης θεωρείται η αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Τροποποίηση 

Τα προγράμματα που δίδονται στην Εταιρεία μας από τον «Πάροχο», είναι προκαθορισμένα και 
δεν επιδέχονται αλλαγές από τον πελάτη, εκτός εάν αυτός έχει ήδη σημειώσει ή δηλώσει κάποια  
 



 
 
ιδιαιτερότητα ή επιθυμία του κατά την δήλωση της συμμετοχής του και αυτή έχει γίνει εκ των 
προτέρων δεκτή από τον «Πάροχο» και την Εταιρεία μας. 
Η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να επανασχεδιάσει, αναβάλει ή ακόμη και να ακυρώσει την 
εκτέλεση ενός προγράμματος σε περίπτωση που κρίνει ότι λόγω ανωτέρας βίας, κυβερνητικών 
μέτρων, πολιτικών αναταραχών ή απεργιών, η εκτέλεση του προγράμματος θα διακινδυνεύσει ή 
θα έχει σοβαρές επιπλοκές. Στην περίπτωση που η εν λόγω τροποποίηση δεν γίνει δεκτή από τον 
πελάτη, η Εταιρεία μας θα επιστρέψει σε αυτόν το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει. 
Οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση από τον πελάτη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. 
Τέλος προς το συμφέρον του πελάτη, η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον «Πάροχο» έχει το 
δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές του προγράμματος μίας πρότασης, ή των υπηρεσιών που έχει 
αναλάβει, σε περίπτωση εμφάνισης απρόβλεπτων περιστατικών κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος (έκτακτων καιρικών φαινομένων, εμποδίων κυκλοφορίας, κτλ.), υπό τον όρο ότι 
η  αλλαγές αυτές  δεν θα αλλοιώσουν τη συνολική «ιδέα» και το περιεχόμενό του. Η Εταιρεία μας, 
σε συνεργασία πάντοτε με τον «Πάροχο», υποχρεούται ακόμη να  κάνει ότι είναι δυνατόν για να 
αντικαταστήσει τις αλλαγές αυτές με υπηρεσίες αντίστοιχου επιπέδου και δεν έχει καμία άλλη 
πέραν αυτού υποχρέωση. Επίσης δεν έχει ευθύνη για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται 
στον πελάτη στο πλαίσιο του προγράμματος, από τρίτα προς την Εταιρεία πρόσωπα. Προφανώς 
η επιμέλεια για τις καλλίτερες επιλογές στο  ζήτημα αυτό είναι υποχρέωσή της. 
 
Παράπονα:  
Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης έχει παράπονο κατά τη διάρκεια του προγράμματος  σχετικό 
με παρεχόμενη προς αυτόν υπηρεσία, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τους αντίστοιχους 
Παρόχους, άμεσα (π.χ. ομαδάρχες, ξενοδοχείο, κτλ). Τις περισσότερες φορές τα παράπονα αυτά 
μπορούν να επιλυθούν επί τόπου.  
 
Ισχύον δίκαιο 
Η μεταξύ πελάτη και της εταιρίας μας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Ι.Κ.Ε » παρούσα συμφωνία 
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά λοιπόν που θα απαιτούσε δικαστική συνδρομή 
αρμόδια να την επιλύσουν ορίζονται τα δικαστήρια την Αθήνας. 

 
Τέλος 


