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ΟΡOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(26-28/09/2014)
Παρακαλούμε όπως, πριν εγγραφείτε στα κατωτέρω ταξιδιωτικά πακέτα, μελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους
και πληροφορίες (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενοι οι « Όροι Συμμετοχής») της «FIRST-e-VENT Κ.&Σ.
ΛΑΓΟΣ – Δ. ΨΑΛΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής καλούμενη η «FIRSTEVENT»). Η,
καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμβατική δήλωση συμμετοχής σας σε κάποιο από τα πακέτα μας στο Πορτοχέλι (εφεξής
καλούμενα τα “Πακέτα”) προϋποθέτει την, από εσάς, προηγούμενη ενδελεχή μελέτη και κατανόηση των παρόντων
όρων και πληροφοριών, που παρέχουν τις γενικές πληροφορίες συμμετοχής στα Πακέτα, ρυθμίζουν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ υμών και της FIRSTEVENT, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβατικής
σας σχέσης με τη FIRSTEVENT, και υπερισχύουν οιωνδήποτε μεταγενέστερων όρων. Με τη συμμετοχή σας σε
κάποιο από τα Πακέτα, αποδέχεστε τους όρους αυτούς ανεπιφύλακτα, δεσμεύεστε για την ακριβή τήρησή τους,
καθώς και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ
Η FIRSTEVENT εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 125, Τ.Κ. 11251), είναι εγγεγραμμένη στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας με αριθμό μητρώου 232688, έχει λάβει αριθμό Γενικού Εμπορικού
Μητρώου 6490201000, αριθμό αδείας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 0206Ε61000234600, είναι κάτοχος του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 999179419 της ΣΤ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και μέλος του Συνδέσμου των Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος.
2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Οι Όροι Συμμετοχής έχουν καταρτιστεί συμφώνως προς το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 (Φ.Ε.Κ. Α
225/11.9.1996), εκδοθέντος κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα
οργανωμένα ταξίδια και υπερισχύουν οιωνδήποτε άλλων γενικών ή ειδικών όρων της FIRSTEVENT.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ
Τα Πακέτα θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες: Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 στο
Πορτοχέλι του Νομού Αργολίδας στην Πελοπόννησο και στα κάτωθι αναφερόμενα ξενοδοχεία.
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια των Πακέτων, θα υπάρχει Γραφείο Υποδοχής και Πληροφοριών στη Γραμματεία της
FIRSTEVENT στο ξενοδοχείο AKS Porto Heli για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, καθώς και των εσωτερικών
μεταφορών από το ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay προς το ξενοδοχείο AKS Porto Heli, και αντιστρόφως.
5. ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
Η FIRSTEVENT προσφέρει ατομικά Πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν τη διαμονή, τη διατροφή, και τις μετακινήσεις
των δικαιούχων των Πακέτων από την Αθήνα προς το Πορτοχέλι, και αντίστροφα, με μισθωμένα λεωφορεία της
FIRSTEVENT. Δεν θεωρείται μέρος του Πακέτου η μεμονωμένη έκδοση αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου
μεταφοράς επιβατών, ή άλλης, μόνης, υπηρεσίας σχετικής με τον τουρισμό, που δεν περιλαμβάνεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στα Πακέτα.
6. ΑΞΙΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ:
♦ Κόστος πακέτου για δύο (2) άτομα για δίκλινο δωμάτιο: € 480,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
♦ Κόστος πακέτου για ένα (1) άτομο μονόκλινο δωμάτιο: € 370,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Κόστος για τρίτο (3ο) άτομο άνω των 12 ετών στο δίκλινο δωμάτιο: € 150,00
Κόστος για τρίτο (3ο) παιδί 4-12 ετών στο δίκλινο δωμάτιο: € 35,00
Κόστος για τρίτο (3ο) παιδί έως 4 ετών στο δίκλινο δωμάτιο: ΔΩΡΕΑΝ
Κόστος δικλίνου δωματίου - connecting room - για 2 άτομα άνω των 12 ετών: € 380,00
Κόστος δικλίνου δωματίου - connecting room - για 2 παιδιά 4-12 ετών: € 250,00
Κόστος δικλίνου δωματίου -connecting room - για 1 άτομο πάνω από 12 ετών και 1 παιδί 4-12 ετών: € 350,00
Κόστος δικλίνου δωματίου - connecting room - για 1 παιδί εως 4 ετών και 1 παιδί 4-12 ετών: € 220,00
Κόστος τρικλίνου δωματίου -connecting room - για 3 παιδιά 4-12 ετών: € 350,00
Κόστος επιπλέον -τρίτης- διανυκτέρευσης (28-29/09/2014) για μονόκλινο δωμάτιο: € 120,00
Κόστος επιπλέον -τρίτης- διανυκτέρευσης (28-29/09/2014) για δίκλινο δωμάτιο: € 130,00
Δείπνο bbq το Σάββατο, 27/9/2014 για 1 άτομο πάνω από 12 ετών: € 60,00
Δείπνο bbq το Σάββατο, 27/9/2014 για 1 παιδί 4-12 ετών: € 30,00
Δείπνο bbq το Σάββατο, 27/9/2014 για 1 παιδί κάτω των 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για ελάχιστη παραμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων και τα διαθέσιμα connecting rooms
είναι περιορισμένα. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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8. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής αρχίζουν αμέσως μετά την έκδοση του (ηλεκτρονικού, ή έγχαρτου, ή με άλλο σταθερό
μέσο) εντύπου της FIRSTEVENT. Η συμμετοχή στα Πακέτα προϋποθέτει τη Δήλωση Συμμετοχής του
ενδιαφερομένου και την ολική εξόφληση του ποσού της αξίας (τιμής) του, όπως καθορίζεται κατωτέρω,
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ και να θεωρείται ο συμμετέχων Δικαιούχος του Πακέτου (εφεξής, χάριν συντομίας,
καλούμενος ο «Δικαιούχος»). Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις της FIRSTEVENT
προς τα ξενοδοχεία, τις μεταφορικές εταιρίες, και άλλους φορείς και προμηθευτές που χρησιμοποιούνται για την
εξασφάλιση των υπηρεσιών του Πακέτου. Η συμμετοχή στα Πακέτα διέπεται από τους παρόντες Όρους
Συμμετοχής, ενώ καλύπτει και την οικογένεια που τυχόν εκπροσωπεί ο Δικαιούχος, ή/και καλύπτει οικονομικά,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ομαδικούς Δικαιούχους). Ο Δικαιούχος θα έχει καταχωρηθεί με το όνομα
που δόθηκε από τον ίδιο. Αποτελεί υποχρέωση των Δικαιούχων να ελέγξουν την ταυτότητα, ή το διαβατήριό τους,
καθώς η FIRSTEVENT δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος σε οιεσδήποτε κρατήσεις. Η Δήλωση
Συμμετοχής διενεργείται είτε με επίσκεψη στα Γραφεία της FIRSTEVENT, είτε δι’ αλληλογραφίας μέσω
τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax), τηλεφωνικών κλήσεων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα κάτωθι
στοιχεία:
FIRSTEVENT
Οδός Μ. Αλεξάνδρου 125, ΤΚ 10435 (Κεραμεικός), Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 822 8950
FAX: 210 822 8901
E-MAIL: info@firstevent.gr
URL: www.firstevent.gr
Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας των Πακέτων στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στη
FIRSTEVENT να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
ακύρωσης που προβλέπονται στους Όρους Συμμετοχής. Η Δήλωση Συμμετοχής σημαίνει την, από πλευράς του
Δικαιούχου, προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι παρέχουν τις πληροφορίες και
τους όρους συμμετοχής του στα Πακέτα, και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ του Δικαιούχου,
με τη FIRSTEVENT, που αναφέρονται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της FIRSTEVENT, ή σας έχουν αποσταλεί
εγγράφως, ή παρουσιάζονται σε άλλα (ηλεκτρονικά, ή έγχαρτα, ή με άλλο σταθερό μέσο) έντυπα της FIRSTEVENT.
9. ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Εάν, ως συμβαλλόμενος με τη FIRSTEVENT, ο Δικαιούχος πρόκειται να δηλώσει συμμετοχές σε Πακέτα για
λογαριασμό τρίτων, μελών της οικογενείας του κλπ., που θα καλυφθούν οικονομικά από αυτόν, ή μέσω νομικού
προσώπου, ή ενώσεως προσώπων, ή άλλου φορέα, οργανισμού ή ιδρύματος, το οποίο εκπροσωπεί, έχει την
υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν ομαδικούς Δικαιούχους για τις λεπτομέρειες
και τους Όρους Συμμετοχής· οι ομαδικοί Δικαιούχοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνον, εφόσον δήλωσε τη
συμμετοχής τους σε Πακέτα, η δε FIRSTEVENT, θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν της ζητηθεί.
Σε περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα-Δικαιούχοι που γνωστοποιούν στη FIRSTEVENT Δηλώσεις Συμμετοχής για
λογαριασμό ομαδικών Δικαιούχων, κατά τα ανωτέρω, στο όνομα και για λογαριασμό πάσης φύσεως νομικών
προσώπων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή ενώσεων προσώπων, στερούνται της εξουσίας εκπροσώπησής τους,
θα ισχύει με τους ίδιους όρους υπέρ των φυσικών προσώπων που, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Αστικού Κώδικα,
ακόμα και εάν δεν έχουν την εξουσία εκπροσώπησης, ευθύνονται ατομικά προς τη FIRSTEVENT.
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πριν την αναχώρησή του, ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της FIRSTEVENT για όλες
τις τελικές τυχόν λεπτομέρειες αναφορικά με το Πακέτο του, ήτοι τις μετακινήσεις του, τα δρομολόγιά του, τα
ξενοδοχεία, κλπ., οι οποίες δεν δύνανται να περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση που ζητηθεί
από τη FIRSTEVENT η δι' εγχάρτου εντύπου ενημέρωση του Δικαιούχου, θα του αποσταλούν ταχυμεταφορικώς, με
χρέωσή του, τα σχετικά έντυπα με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εναλλακτικά, η αποστολή των πληροφοριών που
αφορούν στο Πακέτο, δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση
που θα έχει γνωστοποιήσει στη FIRSTEVENT ο Δικαιούχος. Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής ή εξόφλησης,
ο Δικαιούχος θα παραλάβει τα σχετικά έντυπα πληροφοριών στον τόπο άφιξής του, δηλαδή στο Συνεδριακό Κέντρο
AKS Porto Heli Conference Centre.
11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:
Η καταβολή της αξίας του Πακέτου γίνεται με τη δήλωση συμμετοχής του ενδιαφερομένου είτε (α) εφάπαξ, είτε (β)
με προκαταβολή 50%, και πλήρη εξόφληση έως την 30ή Αυγούστου 2014 (30/08/2014), με έναν από τους εξής
τρόπους, ήτοι: τοις μετρητοίς σε Ευρώ είτε στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας FIRSTEVENT επί της οδού
Μεγάλου Αλεξάνδρου 125, στον Κεραμεικό, ή με κατάθεση, ή χρηματικό έμβασμα, στον παρακάτω τραπεζικό
λογαριασμό, αναφέροντας στην Αιτιολογία Κατάθεσης τα στοιχεία ΕΑΠ2014 και το ονοματεπώνυμο του, ή την
επωνυμία της εταιρείας του, και αποστέλλοντας, τέλος, το σχετικό παραστατικό της κατάθεσης στον αριθμό fax:
210 822 8901, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@firstevent.gr, είτε με με χρέωση της
πιστωτικής του κάρτας μέσω της υπηρεσίας “live Pay” της τράπεζας EGF EUROBAK ERGASIAS A.E. μέσω της
ιστοσελίδας της FIRSTEVENT, ή, εναλλακτικά, ζητώντας, κατά τη στιγμή της κράτησης, την αποστολή στο fax, που
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θα γνωστοποιήσει στη FIRSTEVENT, της ειδικής φόρμας εξουσιοδότησης, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει και
αποστείλει υπογεγραμμένη μαζί με φωτοτυπία δύο (2) όψεων της πιστωτικής του κάρτας στη FIRSTEVENT. Οι
καταθέσεις ή τα εμβάσματα των χρηματικών ποσών θα γίνονται στον κάτωθι λογαριασμό που τηρεί η FIRSTEVENT
στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBAK ERGASIAS A.E.:
Τραπεζικός Λογαριασμός: .... 00260048200200161505
IBAN: ................................ GR1302600480000200200161505
Swift Code: ........................ EFGBGRAA
Beneficiary (Δικαιούχος): .... FIRSTEVENT Ltd.
12. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στα Πακέτα, περιοριστικώς, οι ακόλουθες υπηρεσίες, παροχές και προϊόντα:
• Ελάχιστη Παραμονή Δύο (2) διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία AKS PORTO HELI, ή AKS HINITSA BAY (ορ.
κατωτέρω) με ημιδιατροφή· το κόστος διαμονής και ημιδιατροφής δεν διαφοροποιείται στην περίπτωση μείωσης
των διανυκτερεύσεων,
• Ημιδιατροφή (πρωινό, και δείπνο ή γεύμα).
• Το Δείπνο BBQ στο ξενοδοχείο AKS PORTO HELI, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατανάλωση κρασιού χύμα, ή
εγχώριας μπύρας, ή αναψυκτικών, διαζευκτικώς,
• Εσωτερικές Μετακινήσεις των Δικαιούχων που διαμένουν στο AKS HINITSA BAY προς το AKS PORTO HELI,
• Μετάβαση από την Αθήνα προς το Πορτοχέλι το μεσημέρι της Παρασκευής, 26ης Σεπτεμβρίου, και επιστροφή
από το Πορτοχέλι στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου, 28ης Σεπτεμβρίου· απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση
προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία της επιθυμίας μετακίνησης του Δικαιούχου, και
• Φ.Π.Α. 23%..
• Ασφάλεια,
• Οδική ασφάλιση εφόσον η μετακίνησή σας πραγματοποιηθεί με το λεωφορείο της FIRSTEVENT,
• Δωρεάν παιδικό κρεβατάκι για μωρά στο δωμάτιό σας,
• Φ.Π.A..
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στα Πακέτα φιλοδωρήματα οδηγών, προσωπικά έξοδα, ποτά, τηλεφωνήματα κλπ.,
καθώς και οτιδήποτε προαιρετικό.
13. ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι Δικαιούχοι θα διαμείνουν στα κάτωθι ξενοδοχεία με ελάχιστη παραμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων και κατόπιν
διαθεσιμότητας από τα ξενοδοχεία βάσει της αντίστοιχης σειράς προτεραιότητας των Δηλώσεων Συμμετοχής (run
on the house basis):
• στο ξενοδοχείο AKS PORTO HELI που είναι 4 αστέρων (Α' Κατηγορίας) και διαθέτει 204 δωμάτια, και
• το ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY που είναι, επίσης, 4 αστέρων (Α' Κατηγορίας).
Οι κοινόχρηστοι χώροι αμφοτέρων των ξενοδοχείων, αλλά και τα δωμάτια, προσφέρονται επιπροσθέτως για άτομα
με ειδικές ανάγκες, και διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο (mini fridge) με δύο (2) φιάλες εμφιαλωμένου
νερού που παρέχονται δωρεάν, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλεόραση και ευρύχωρο μπάνιο. Όλες οι
πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση, ή την κατάταξη των καταλυμάτων (ξενοδοχείων κλπ.) είναι
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία για την τουριστική κατάταξη τους, έχουν δε καταταγεί ως ξενοδοχεία Α΄
Κατηγορίας ή τεσσάρων (4) Αστέρων. Ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων δεν υφίσταται. Η επιλογή των
ξενοδοχείων έγινε με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη
δυνατή τιμή και τις σχετικές διατάξεις της Εγκυκλίου και του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων
του Πακέτου φιλοξενούν είτε (α) ένα κρεβάτι (μονόκλινα δωμάτια), ή (β) δύο κρεβάτια, ή ένα «φαρδύκλινο»
(δίκλινα δωμάτια) για χρήση μονοκλίνου. Τα δωμάτια θα παραδίδονται από το ξενοδοχείο από τις 14:00 το
μεσημέρι της Παρασκευής, 26/09/2014, και θα είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 το μεσημέρι της
Κυριακής, 28/09/2014, για όλους τους δικαιούχους του Πακέτου, καθώς και για τους συμμετέχοντες που οι
κρατήσεις τους θα έχουν διενεργηθεί από τη FIRSTEVENT. Σε περίπτωση που ο ένοικος επιθυμεί να εγκατασταθεί
νωρίτερα στο δωμάτιό του, ή να αναχωρήσει αργότερα από τη καθορισμένη ημερομηνία αναχώρησης, η
FIRSTEVENT θα προσπαθήσει να τον εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, θα πρέπει, ενδεχομένως,
να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση που θα απαιτηθεί από το ξενοδοχείο, στο οποίο θα διαμείνει.
Στα ως άνω ξενοδοχεία προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης (χρηματοκιβώτιο ασφαλείας) των προσωπικών
εγγράφων και πολύτιμων κινητών πραγμάτων (κοσμημάτων αξίας, laptops, tablets, διαβατηρίων, χρημάτων κλπ.)
των διαμενόντων. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια των ανωτέρω
επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες και αποτελεί ολοκληρωτικά δική τους ευθύνη. Γνωστοποιείται
στους Δικαιούχους ότι η ασφάλισή τους από τη FIRSTEVENT είναι αμιγώς οδική-ταξιδιωτική, και περιλαμβάνει τη
μετάβασή τους από την Αθήνα προς το Πορτοχέλι την 26/9/2014, και την επιστροφή τους από το Πορτοχέλι στην
Αθήνα την 28/9/2014.
Πριν την αναχώρησή τους από τα δωμάτια, οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να μεριμνούν έγκαιρα για την εξόφληση
τυχόν προσωπικών τους λογαριασμών από τηλεφωνήματα, ποτά, κλπ., άλλως φέρουν ευθύνη έναντι του
ξενοδοχείου, και της FIRSTEVENT, εφόσον κληθεί να καταβάλει για λογαριασμό τους τους προσωπικούς τους
λογαριασμούς.
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Ισχύουν κατ' ελάχιστον δύο (2) διανυκτερεύσεις ανά δωμάτιο (από 26/09 έως 28/09), και το κόστος της διαμονής
και ημιδιατροφής δε διαφοροποιείται εάν μειωθούν οι διανυκτερεύσεις από τον Δικαιούχο.
Σε περίπτωση μη άφιξης Δικαιούχου την προβλεπόμενη ημερομηνία εισόδου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου
(check-in) και εφόσον δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση από εκείνον προς τη FIRSTEVENT για καθυστερημένη
άφιξη, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αποδεσμεύσει το δωμάτιο χωρίς προειδοποίηση μετά από είκοσι
τέσσερις (24) ώρες. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, δεν επιστρέφονται. Επίσης, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης,
ή πρόωρης αναχώρησης, το καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτηση, δεν επιστρέφεται.
14. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των Δικαιούχων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• ένα (1) δείπνο μπουφέ την Παρασκευή 26/09/2014 (βράδυ),
• ένα (1) πρωινό μπουφέ το Σάββατο 27/09/2014 (πρωί),
• ένα (1) γεύμα μπουφέ το Σάββατο 27/09/2014 (μεσημέρι),
• ένα (1) πρωινό μπουφέ την Κυριακή 28/09/2014 (πρωί)·
• το Δείπνο BBQ που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI· για το δείπνο θα διατεθούν στους Δικαιούχους ειδικές προσκλήσεις, προκειμένου να εισέλθουν σε ειδικώς,
προς τούτο, διαμορφωμένο χώρο του ως άνω ξενοδοχείου. Στο Δείπνο BBQ περιλαμβάνεται η κατανάλωση κρασιού
χύμα, ή εγχώριας μπύρας, ή αναψυκτικών, διαζευκτικώς.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην ημιδιατροφή η κατανάλωση ποτών, μπύρας, ή αναψυκτικών, εκτός από εκείνα
που περιλαμβάνονται στο Δείπνο BBQ.
15. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Η FIRSTEVENT έχει μισθώσει ιδιωτικά λεωφορεία προκειμένου οι Δικαιούχοι να μεταβούν από την Αθήνα στο
Πορτοχέλι το μεσημέρι της Παρασκευής, 26ης Σεπτεμβρίου 2014, και ακολούθως, να επιστρέψουν από το
Πορτοχέλι στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου, 28ης Σεπτεμβρίου 2014. Ο τόπος αναχώρησης έχει καθοριστεί
επί της Ιερά Οδού & Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον Κεραμεικό, πλησίον της στάσης "ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ" του Metro.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ως άνω οργανωμένη μετακίνηση των Δικαιούχων είναι:
(α) η δήλωση συμμετοχής τους σε Πακέτα και
(β) η έγγραφη γνωστοποίηση προς τη FIRSTEVENT της επιθυμίας μετακίνησης τους με τα μισθωμένα λεωφορεία
της.
Η οδική μετακίνηση ανά προορισμό (άφιξη/επιστροφή) με το λεωφορείο διαρκεί περί τις τρεις (3) ώρες. Στους
Δικαιούχους θα παρασχεθεί ταξιδιωτική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια των ανωτέρω μετακινήσεων, η αξία της
οποίας περιλαμβάνεται στο Πακέτο. Προς τούτο, είναι απαραίτητο όπως οι Δικαιούχοι γνωστοποιήσουν στη
FIRSTEVENT την ημερομηνία γεννήσεώς τους, προκειμένου να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύψει
την οδική ασφάλιση της μετακίνησης, καθώς και να διαπιστωθεί αν είναι δυνατή η ασφάλιση του Δικαιούχου,
δεδομένου ότι δεν μπορούν να ασφαλιστούν ή/και να αποζημιωθούν λόγω τροχαίου ατυχήματος, άτομα ηλικίας
άνω των εβδομήντα πέντε (75) ετών.
16. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ,
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ,

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

16.1. Ο Δικαιούχος (ατομικά, ή/και για λογαριασμό της ομάδας, εταιρείας, οικογενείας του κλπ.) δύναται να
ακυρώσει το Πακέτο με έγγραφη ειδοποίηση της FIRSTEVENT, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, οι οποίες αποτελούν
συνδυασμό υποχρεώσεων της FIRSTEVENT προς τρίτους, λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών που
δημιουργούνται για τους λοιπούς δικαιούχους πακέτων, και άλλων εξόδων, ήτοι:
• Ακυρώσεις Πακέτων έως την 20ή Ιουλίου 2014 (20/07/2014) επιβαρύνονται με ακυρωτικά 50%
(πενήντα τοις εκατό) για κάθε ακύρωση ή/και μείωση Πακέτων και
• Ακυρώσεις Πακέτων από την 21η Ιουλίου 2014 (21/07/2014) επιβαρύνονται με ακυρωτικά 90%
(ενενήντα τοις εκατό) για κάθε ακύρωση ή/και μείωση Πακέτων.
Η επιστροφή των χρημάτων λόγω ακυρώσεων Πακέτων θα γίνει μετά τη λήξη των Πακέτων και μέχρι την
31/10/2014, με τραπεζική κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού που θα υποδείξει ο Δικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα
θα αφαιρούνται από το επιστρεφόμενο ποσό.
16.2. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται ακυρώσεις Πακέτων, ή/και τυχόν αποζημιώσεις, Δικαιούχων λόγω
ασθενειών, ιατρικών επεμβάσεων ή/και ατυχημάτων, ή εν γένει ανωτέρας βίας, χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Επίσης,
δεν δικαιολογούνται ακυρώσεις Πακέτων χωρίς τα ανωτέρω ακυρωτικά λόγω μη έγκαιρης άφιξης στους τόπους
αναχώρησης των λεωφορείων της FIRSTEVENT εξαιτίας καιρικών συνθηκών, απεργιών, ακυρώσεων, ή
καθυστερήσεων, άλλων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, μετρό, λεωφορείων κλπ.). Τυχόν έξοδα οιωνδήποτε
μετακινήσεων λόγω ακυρώσεων βαρύνουν τους ίδιους τους Δικαιούχους.
16.3. Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας,
αριθμοί fax ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ημερομηνίες γεννήσεων για εκείνους τους
συμμετέχοντες που θα ασφαλιστούν υποχρεωτικώς για τη μετακίνησή τους με τα λεωφορεία της FIRSTEVENT από
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την Αθήνα προς το Πορτοχέλι και αντίστροφα, θα πρέπει να αποσταλούν στη FIRSTEVENT έως την 6η
Σεπτεμβρίου 2014 (6/9/2014).
16.4. Αντικαταστάσεις ονομάτων και μεταβολές τύπων δωματίων θα γίνονται δεκτές μόνον εγγράφως στα στοιχεία
αλληλογραφίας και επικοινωνίας της FIRSTEVENT έως την 12η Σεπτεμβρίου 2014 (12/09/2014) χωρίς
διαχειριστικά έξοδα. Μετά την 13η Σεπτεμβρίου 2014 (13/09/2014) θα χρεώνονται διαχειριστικά έξοδα δέκα
(10,00) Ευρώ για κάθε αντικατάσταση. Δεν θα επιτρέπονται αντικαταστάσεις ονομάτων και μεταβολές τύπων
δωματίων από την 22 Σεπτεμβρίου 2014 (22/09/2014) και έπειτα.
16.5. Σε περίπτωση που Δικαιούχος προβεί στη ΔΙΑΚΟΠΗ του Πακέτου με δική του απόφαση, ακόμη και για λόγο
ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται ουδεμία περαιτέρω υπηρεσία, ή αποζημίωση, και επιβαρύνεται με τα ανωτέρω
ακυρωτικά. Η FIRSTEVENT δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του Πακέτου που δεν παρασχέθηκαν στους Δικαιούχους
από δική τους αμέλεια, ή ευθύνη, ή άλλο λόγο (ενδεικτικώς, ασθενείας, ατυχήματος κλπ.).
16.6. Σε περίπτωση που Δικαιούχος ΚΩΛΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ στο Πακέτο του, μπορεί να εκχωρήσει την
κράτησή του σε άλλο ενδιαφερόμενο, το αργότερο έως την 12/9/2014. Μετά την παραπάνω ημερομηνία
οποιαδήποτε εκχώρηση κράτησης θα επιβαρύνεται με διαχειριστικά έξοδα δέκα (10,00) Ευρώ.
16.7. Οι ως άνω αξίες (τιμές) Πακέτων μπορεί και να μειωθούν για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων,
απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους, στην περίπτωση ολικής ή μερικής έλλειψης χορηγών, ή επάρκειας
δωματίων στα ξενοδοχεία. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από τη FIRSTEVENT θέσεων σε
προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα Πακέτα, δεν δικαιοδοτεί τους Δικαιούχους να απαιτήσουν
ανάλογη έκπτωση, ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, χωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα, ανωτέρω
αναφερόμενα ακυρωτικά. Επίσης, η FIRSTEVENT δικαιούται, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο
αριθμό θέσεων, να πωλήσει Πακέτα με ειδικούς όρους ακυρωτικών.
17. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

17.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε είσοδος στο συνεδριακό κέντρο AKS PORTO HELI CONFERENCE CENTER στους
Δικαιούχους καθ' όλη τη διάρκεια των Πακέτων τους, λόγω κανονισμών σχετικών με τα συνέδρια που τυχόν θα
πραγματοποιούνται εκεί την περίοδο εκείνη.
17.2. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων.
17.3. Η FIRSTEVENT αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίσει και εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
Πακέτα. Ωστόσο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, η FIRSTEVENT δεν ευθύνεται για
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των
συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των
διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ
αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. Σημειούται ότι η FIRSTEVENT δεν είναι σε θέση να
προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της, και μπορεί να οδηγήσουν στη
ματαίωση του Πακέτου, ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση, ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων
υπηρεσιών του Πακέτου, όπως απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω κλίματος ή
γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Πακέτου, ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από
εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω τρομοκρατικών ενεργειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών,
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, η FIRSTEVENT δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από
αυτές.
17.4. Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρησή των Δικαιούχων, η FIRSTEVENT αδυνατεί, για λόγους που
οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των
προβλεπόμενων στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, οφείλει να προβεί στους κατάλληλους διακανονισμούς που θα
επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του Πακέτου. Εάν αυτοί οι διακανονισμοί δεν είναι εφικτοί, η FIRSTEVENT
έχει την ευθύνη να τους επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης.
17.5. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια των Πακέτων πρέπει να αναφέρονται αμέσως, εγγράφως και επί τόπου
στον εκπρόσωπο της FIRSTEVENT και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αν το πρόβλημα που
επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή του Δικαιούχου, θα πρέπει εκείνος να
υποβάλει εγγράφως στη FIRSTEVENT οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει για τη αιτιολόγησή του.
Μετά την παρέλευση του δεκαπενθημέρου, η FIRSTEVENT δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε αξίωση
ή απαίτηση.
17.6. Παροχές που δεν αναφέρονται στους Όρους Συμμετοχής, ή αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν
προσφέρονται καθόλου από τη FIRSTEVENT, ή διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών,
εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους.
17.7. Όπου, στους παρόντες όρους, αναφέρονται ώρες, αυτές βασίζονται στο 24ώρο σύστημα (π.χ. 16.00 αντί 4
μ.μ.).
17.8. Η FIRSTEVENT έχει συνάψει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για περιπτώσεις
τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών της που προκύπτουν από τη μη, ή την πλημμελή εκτέλεση των Πακέτων.
Επίσης, καλύπτει περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων, καθώς και
επαναπατρισμό των πελατών της. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι
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στη διάθεση των πελατών της στο Λογιστήριο, τη Νομική Υπηρεσία της FIRSTEVENT, και στην Ιστοσελίδα της.
Εφόσον ο Δικαιούχος είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, καλό είναι να γνωρίζει αν η τράπεζά του, ή η εταιρεία
έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, παρέχει σε αυτόν τυχόν καλύψεις, οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε
περιπτώσεις ατυχημάτων, κλοπής, καθυστερήσεων κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής
του, έχουν καταβληθεί μέσω της πιστωτικής του κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζά του, ή η εταιρεία
έκδοσης της πιστωτικής του κάρτας, μπορεί να τον αποζημιώσει για τυχόν προσωπικό του ατύχημα κατά τη
διάρκεια των Πακέτων, να αντικαταστήσει αντικείμενα, που ενδεχομένως αγόρασε με πιστωτική κάρτα, αν
απολεσθούν, να καλύψει τα έξοδα που μπορεί να υποβληθεί εξαιτίας μιας καθυστερημένης πτήσης, ενώ στην
περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών του, μπορεί να καλύπτει τα έξοδα του Δικαιούχου για την
αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.
17.9. Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων και των Δικαιούχων που
θα περιέλθουν στη FIRSTEVENT για την κράτηση Πακέτων, ή/και την εν γένει συμμετοχή τους (εγγραφή κλπ.),
ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Οι ανωτέρω πληροφορίες απαιτούνται για τη νόμιμη και πλήρη διαχείριση
των Πακέτων, και μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες στη διοργανώτρια, ή σε
κάθε χορηγό εταιρεία. Η FIRSTEVENT μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία των ανωτέρω προσώπων
για να τους παρέχει πληροφορίες για άλλες εκδηλώσεις, επιστημονικές ή μη, που διοργανώνονται είτε από την ίδια,
ή από άλλα γραφεία διοργάνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι και οι Δικαιούχοι θα πρέπει να γνωστοποιούν στη
FIRSTEVENT τις τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία, ή, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να ζητούν την
αφαίρεση των προσωπικών τους στοιχείων από τη βάση δεδομένων της FIRSTEVENT μετά το πέρας των Πακέτων.
Νοείται ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών, οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο της
FIRSTEVENT, καθώς και δικαίωμα τυχόν αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997,
αντιστοίχως.
17.10. Οι πληροφορίες, οι όροι και οι συστάσεις που περιέχονται στους Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί κατά
τον χρόνο σύνταξης του κειμένου αυτού για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους.
17.11. Η FIRSTEVENT δεσμεύεται να επιλύσει με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά τη
διάρκεια των Πακέτων. Ο Σύνδεσμος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος μπορεί να βοηθήσει
προς την κατεύθυνση αυτή, εφ’ όσον τα μέρη το επιθυμούν. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί
δυνατή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
ΓΙΑ ΤΗ FIRSTEVENT
Ο Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Λαγός

