ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εντός της κατασκήνωσης δωρεάν. Όμως ορισμένες
ασθένειες ή και οι τραυματισμοί παραπέμπονται από τον ιατρό της κατασκήνωσης στο νοσοκομείο. Ο
κηδεμόνας εξουσιοδοτεί την κατασκήνωση για μια τέτοια ενέργεια που αφορά την υγεία του κατασκηνωτή και
συμφωνεί να πληρώσει τυχόν εξωτερικές ιατρικές χειρουργικές, οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδικής φαρμακευτικής δαπάνης. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας με την
παρούσα δηλώνει ότι ο κατασκηνωτής είναι σε καλή κατάσταση και φυσιολογική υγεία και ότι έχει δυνατότητα
για τη σωστή φροντίδα και υγιεινή του και ότι μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Και
ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα ή δεν έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που να εκθέτει σε κίνδυνο
ασθένειας ή σωματικής βλάβης το ίδιο ή τους άλλους κατασκηνωτές.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο γονέας αντιλαμβάνεται και βεβαιώνει ότι η συμμετοχή του παιδιού του στην κατασκήνωση
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και στις δραστηριότητές της είναι εντελώς προαιρετική και έχει λάβει υπόψη του το πρόγραμμα
και τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης στις οποίες το παιδί του θα συμμετέχει. Αναγνωρίζει ότι ορισμένοι
κίνδυνοι είναι συμφυείς με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Επίσης βεβαιώνει ότι
έχει δώσει εντολή στο παιδί του να δίνει σημασία στους κανονισμούς της κατασκήνωσης και να τους τηρεί
τόσο για την δική του ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια άλλων κατασκηνωτών και ότι πρέπει να παραμένει
υπό συνεχή επιτήρηση και ότι το παιδί του συμφώνησε να το πράξει.
Η κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα να απομακρύνει κάθε κατασκηνωτή
που επιδεικνύει συμπεριφορά που δημιουργεί αναστάτωση στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης ή συμπεριφορά
που είναι επιβλαβής για τον εαυτό του ή για τους άλλους κατασκηνωτές ή το προσωπικό της κατασκήνωσης.
Η άδειά σας για χρήση φωτογραφιών/βίντεο του κατασκηνωτή σε φυλλάδια, DVD και άλλα
διαφημιστικά μέσα είναι δεδομένη.
Η κατασκήνωση, βάσει του Ν. 2472/97 διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία των κατασκηνωτών στο αρχείο
της για διαχειριστικούς λόγους και μόνο. Η άδειά σας γι αυτό είναι δεδομένη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
Το ποσό της διαμονής καθορίζεται βάσει της περιόδου που επιθυμείτε σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
της κατασκήνωσης. Το ποσό της κράτησης θέσεως προκαταβάλλεται πριν την άφιξη του παιδιού στην
κατασκήνωση
Για τις 10 διανυκτερεύσεις: Κράτηση γίνεται με την καταβολή του ποσού των 80 Ευρώ. Σε περίπτωση πρόωρης
αποχώρησης πριν συμπληρωθούν 3 διανυκτερεύσεις, το ποσό της κράτησης θέσεως δεν επιστρέφεται. Μετά
την 3η διανυκτέρευση το ποσό διαμονής του 11ημέρου καταβάλλεται στο σύνολό του.
Για τις 14 διανυκτερεύσεις: Κράτηση γίνεται με την καταβολή του ποσού των 100 ευρώ. Σε περίπτωση
πρόωρης αποχώρησης πριν συμπληρωθούν 4 διανυκτερεύσεις, το ποσό της κράτησης θέσεως δεν επιστρέφεται.
Μετά την 4η διανυκτέρευση το ποσό διαμονής του 14ημέρου καταβάλλεται στο σύνολό του.
Στην περίπτωση που κάποιο παιδί επιθυμεί να παραμείνει παραπάνω ημέρες από το πακέτο που αρχικά
είχε επιλέξει, υπάρχει ημερήσια χρέωση για κάθε επιπλέον ημέρα.
 Το ποσό επιστρέφεται εξολοκλήρου στην περίπτωση μη προσέλευσης.


Μετά τις 12μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη η ημέρα.

Εκπτώσεις: 2 αδέρφια 10%, 3 αδέρφια και πολύτεκνοι 15%, άνεργοι 15% (με την επίδειξη του αντίστοιχου
εγγράφου), παρέα 5ατόμων και άνω 15%. Maximum ποσό έκπτωσης ανά παιδί 25%
Οι περίοδοι είναι καθορισμένες και η κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ δεν έχει καμία ευθύνη εάν ένας
κατασκηνωτής χάσει κάποιες μέρες από την προηγούμενη περίοδο.
Οφειλές για ποσά που δεν έχουν καταβληθεί στην κατασκήνωση, θα υπόκεινται σε αμοιβές δικηγόρων και
δικαστικά έξοδα τα οποία επιβαρύνεται ο γονέας.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η κατασκήνωση δεν είναι υπεύθυνη για χρήματα, είδη ένδυσης ή προσωπικών αντικειμένων σε
περίπτωση απώλειάς τους ή καταστροφής τους. Ειδικά για τα χρήματα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια μέσα στα
δωμάτια των κατασκηνωτών παρά μόνο στην τράπεζα της κατασκήνωσης, μέσα στο χώρο της γραμματείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατά την εγγραφή των κατασκηνωτών η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα:
α) αναγνωριστικά στοιχεία των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους και στοιχεία επικοινωνίας
αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση οικίας, ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, τηλέφωνο και email), (ο λόγος είναι η τιμολόγηση ασφαλιστικών ταμείων-ιδιωτών, ταυτοπροσωπία,
ενημέρωση γονέων για θέματα ασφάλειας κ υγείας)
β) δεδομένα που αφορούν την υγεία των κατασκηνωτών(ο λόγος είναι η διασφάλιση της υγείας των κατασκηνωτών
και την δυνατότητα τους να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα )
γ) δεδομένα που αφορούν στην εργασία (περιγραφή θέσης) των γονέων/κηδεμόνων (ο λόγος είναι η ταυτοποίηση
ασφαλιστικού φορέα & δικαιώματος δωρεάν κατασκήνωσης )
*Η κατασκήνωση έχει αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας μέσω της Πολιτικής ασφάλειας και μέσω της Δήλωσης απορρήτου. Η κατασκήνωση Λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Η κατασκήνωση λαμβάνει υπόψη την φύση της επεξεργασίας και παίρνει τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό που είναι δυνατό. Η κατασκήνωση συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρο 32 έως 36 του
679/2016 Ε.Κ. λαμβάνοντας πάντα υπόψη την φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Η κατασκήνωση διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών και διαγράφει και τα υφιστάμενα αντίγραφα. Η κατασκήνωση θέτει στην διάθεση του
υποκειμένου κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης με τον 679/2016 Ε.Κ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Δηλώνω πως τα στοιχεία που παρέχω μέσω της αίτησης εγγραφής είναι αληθή και ακριβή και ότι
αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες.
2. Αποδέχομαι, τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική της κατασκήνωσης για τη συμμετοχή
του τέκνου μου στις δραστηριότητες του προγράμματος της κατασκήνωσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
3. Παρέχω τη ρητή συναίνεσή μου για την αποθήκευση, επεξεργασία αλλά και κάθε νόμιμη χρήση των
προσωπικών δεδομένων, εμού του ιδίου, αλλά και του τέκνου μου, που σας διαβιβάζω με την παραπάνω
αίτηση για τις ανάγκες της εγγραφής αλλά και της συμμετοχής του τέκνου μου στις κατασκηνώσεις σας.
4. Συναινώ στην ανάρτηση, δημοσίευση ή και προβολή (στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, σε φυλλάδια, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως το YouTube) του φωτογραφικού ή κινηματογραφικού υλικού, με
κατασκηνωτικές δραστηριότητες, στο οποίο εμφανίζεται το τέκνο μου.
5. Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία ή να μου γνωστοποιούνται λοιπές προωθητικές ενέργειες
σχετικά με τις υπηρεσίες της κατασκήνωσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

