ΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι
στις 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στοιχεία Αιτητή
Όνομα Εταιρείας: .............................................................................................
Α.Φ.Τ. (νομικό πρόσωπο): ..............................................................................
Ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο): ..........................................................
Αρ. Ταυτότητας: ...............................................................................................
Διεύθυνση: ........................................................................................................
Τηλέφωνο: ........................................... Φaξ: ...................................................
Ηλ. Ταχυδρομείο: ..............................................................................................

2. Τακτοποίηση Λογαριασμού
Πληρωτέο ποσό: 10 ευρώ συν Φ.Π.Α. (δικαίωμα χρήσης χώρου μέχρι 3 μέτρα)
20 ευρώ συν Φ.Π.Α. (δικαίωμα χρήσης χώρου μέχρι 6 μέτρα)
Με την υποβολή της αίτησης θα καταβάλλεται όλο το κόστος συμμετοχής.
Τρόπος πληρωμής: Τοις μετρητοίς / Επιταγή / Πιστωτική κάρτα

3. Δήλωση: Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω ότι συμφωνώ με το έντυπο
Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί (Παράρτημα 1).
Όνομα υπογράφοντος: …………………………………………………………………
Υπογραφή ή/και σφραγίδα: ..................................Ημερομηνία: …………………
Προϊόντα προς πώληση: …………………………………………………………………

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμμετοχή επικοινωνήστε στο τηλ.
24811370 ή στο mail@athienou.org.cy

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
1. Οι Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από τον Δήμο
Αθηένου. Από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «Διοργανωτής».
2. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή ή
έκθεμα χωρίς καμιά υποχρέωση να δικαιολογήσει τη θέση του, σε
περίπτωση που ο αιτητής για συμμετοχή στην εκδήλωση δεν συμφωνεί
ότι θα ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς όπως αναγράφονται πιο
κάτω.
3. Ο Διοργανωτής θα συμβουλεύει κάθε Εκθέτη για τη θέση του που θα
του δοθεί στο χώρο. Για αποφυγή παρεξηγήσεων θα διεξαχθεί ανοιχτή
κλήρωση για τη θέση κάθε Εκθέτη, στις 13 Δεκεμβρίου στις 12 το
μεσημέρι στα γραφεία του Δήμου Αθηένου.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο Εκθέτης αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
πάρει τελικά μέρος στην έκθεση:
•

Οφείλει να προειδοποιήσει τον Διοργανωτή τουλάχιστον 2 μέρες πριν
την εκδήλωση. Το ποσό συμμετοχής χάνεται, ως αποζημίωση υπέρ
του Διοργανωτή, για την μη εκτέλεση της συμφωνίας.

•

Ο Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή θεωρεί τον χώρο ελεύθερο και
τον διαθέτει όπως αυτός νομίζει.

5. Ο Εκθέτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το χώρο που θα του
υποδειχθεί από τον Διοργανωτή.
6. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου δεν πρέπει να ενοχλεί
ή να παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τους άλλους Εκθέτες.
7. Ο Διοργανωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εκθέτη το
χώρο της εκδήλωσης την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 από τις 11:00 π.μ.
μέχρι τις 10:00 μ.μ..
8. Στην περίπτωση που η εκδήλωση δεν πραγματοποιηθεί ή ήθελε διακοπεί
από οποιαδήποτε λόγω ανωτέρας βίας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο
που δεν οφείλεται στον Διοργανωτή, συμφωνείται ότι ο Εκθέτης καμία
αξίωση ή απαίτηση έχει όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή
επιστροφή καταβληθέντος ποσού.
9. Το κόστος μετακίνησης των προϊόντων προς και από το χώρο της
εκδήλωσης καθώς και η διακόσμηση του περιπτέρου επιβαρύνουν τον
Εκθέτη.
10. Οι Εκθέτες και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα, είναι
υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους κανονισμούς και τους όρους
συμμετοχής.

