ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Στη Καβάλα σήμερα , μεταξύ αφενός του Γραφείου Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ και τον διακριτικό τίτλο «MARIOS TRAVEL AGENCY», Βενιζέλου
33, 1ος όροφος, Καβάλα, στο εξής αποκαλούμενος «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και αφετέρου του/της
κυρίου/κυρίας ____________________________________, κατοίκου _________________, οδός
_____________________________, στο εξής αναφερομένου/ης ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την εκδρομή που περιγράφεται στο
συνημμένο έντυπο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
σύμβασης αυτής.
Για τη συμμετοχή του/της εκδρομέα - «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόμενο
οργανωμένο ταξίδι , ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί όροι , τους οποίους δέχεται
ανεπιφύλακτα:
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει μελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, όπως
αναφέρονται στο κύριο έντυπο του προγράμματος του Διοργανωτή και έχει λάβει γνώση των
λεπτομερειών του ταξιδιού του. Συμφωνεί δε με το πρόγραμμα και με το αντίστοιχο
τιμοκατάλογο που τέθηκαν υπόψιν του και με όλα ταπροβλεπόμενα στα δύο αυτά έντυπα.
2. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο
Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα
από το τέλος της εκδρομής τον Διοργανωτή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του.
3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των
πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές
εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, ο Διοργανωτής δεν
φέρει καμία ευθύνη .
4. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυμβαλλόμενου,
αποτελούν συμβόλαιο απευθείας με την αεροπορική εταιρία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει
απλώς μεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης.
5. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυμβαλλόμενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα , αυτό πρέπει να γίνει γραπτώς προς τον Διοργανωτή. Ο
Διοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράμματος , χωρίς
όμως να φέρει καμία άλλη ευθύνη .

6. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του,
τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής. Αν η ακύρωση συμβεί
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
7. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυμβαλλόμενος, έχουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες παραλαβής και παράδοσης του
δωματίου.
8. Οι αποσκευές του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και
διαστάσεις και η μεταφορά τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (πούλμαν,
τρένο, ταξι κτλ) πρέπει να πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας. Ο Διοργανωτής δε φέρει
καμίας απολύτως ευθύνη για μερική ή ολική απώλεια, φθορά ή
καθυστέρηση των αποσκευών.
9. Ο Διοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόμενο πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού, όχι
όμως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται ως προαιρετική .
10. Ο Διοργανωτής έχει οργανώσει την εκδρομή κατά τους όρους και με την ευθύνη που του
αναλογεί από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου.
11. Επιπλέον ο Διοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του εκδρομέα
με την υπογραφή ασφαλιστικών συμβολαίων γενικής αστικής ευθύνης
και ομαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης (επιβαινόντων) ατυχημάτων, αναλόγως της διάρκειας
της εκδρομής .
12. Ο αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συμβάσεως και
τους Γενικούς όρους Συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή .
Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ

