Γενικοί όροι χρήσης συμμετοχής
1. Γενικά
Οι δραστηριότητες της WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να
πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, την διάθεση για συνεργασία με
τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.
Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, την χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή
των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και
θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.
Η WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. ως διοργανώτρια εταιρία, έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πλέον
άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς - οδηγούς - εκπαιδευτές που
τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. βάσει των ελληνικών
και παγκόσμιων φορέων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.
2. Κρατήσεις – Προκαταβολές – Ακυρώσεις
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε θέση κράτησης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και
να συνοδεύεται από εξόφληση του ποσού συμμετοχής.
Η κράτηση της θέσης επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση πληρωμής. Το ποσό συμμετοχής
εξοφλείται στον τραπεζικό λογαριασμό της WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. με πιστωτική κάρτα ή τοις
μετρητοίς. Κατάθεση ποσού σημαίνει και ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενήμερος για το πρόγραμμα και
αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.
α.) Εγχώρια Προγράμματα της WAYOUT Adventures
Περίοδος κράτησης ορίζεται έως 5 ημέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος.
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 10 ημέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος, επιστρέφεται όλο το
ποσό της συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 5 ημέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος
επιστρέφεται το 50% του ποσού συμμετοχής.
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε θέση κράτησης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και
να συνοδεύεται από προκαταβολή του 50% του κόστους συμμετοχής.
Η κράτηση της θέσης επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση πληρωμής. Το ποσό συμμετοχής
εξοφλείται στον τραπεζικό λογαριασμό της WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. με πιστωτική κάρτα ή τοις
μετρητοίς και τούτο σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενήμερος για το πρόγραμμα και αποδέχεται
τους γενικούς όρους συμμετοχής. Το ποσό συμμετοχής εξοφλείται πριν την αναχώρηση του ταξιδίου.
β.) Ταξίδια Περιπέτειας Εξωτερικού της WAYOUT Adventures
Περίοδος κράτησης ορίζεται έως 30 ημέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος.
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 30 ημέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος, επιστρέφεται όλο το
ποσό της συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι από 29 ημέρες μέχρι και 10 ημέρες πριν την
υλοποίηση του προγράμματος επιστρέφεται το 50% του ποσού συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωση απο 9
ημέρες πριν το ταξίδι έως και την ημέρα αναχώρησης, παρακρατείται όλο το ποσό συμμετοχής.
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε θέση κράτησης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και
να συνοδεύεται από προκαταβολή του 50% του κόστους συμμετοχής.
Η κράτηση της θέσης επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση πληρωμής. Το ποσό συμμετοχής
εξοφλείται στον τραπεζικό λογαριασμό της WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. με πιστωτική κάρτα ή τοις

μετρητοίς και τούτο σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενήμερος για το πρόγραμμα και αποδέχεται
τους γενικούς όρους συμμετοχής.
Για όλα τα προγράμματα της WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε., σε περίπτωση μη εμφάνισης ισχύει
παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
3. Αλλαγή Προγράμματος
Η WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει
το πρόγραμμα πριν την έναρξή του, για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές,
ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).
Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν
μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.
Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, η WAYOUT ADVENTURES Ι.Κ.Ε. προτείνει ένα
εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες από την ενημέρωση,
να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν
καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
4. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς - οδηγούς:
Οι συνοδοί - οδηγοί - εκπαιδευτές της WAYOUT ADVENTURΕS Ι.Κ.Ε. έχουν υποχρέωση να
πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους
ασφαλείας.
Γι αυτό οι συνοδοί - οδηγοί - εκπαιδευτές της WAYOUT ADVENTURΕS Ι.Κ.Ε. έχουν το δικαίωμα –
κατά την απόλυτη κρίση τους - να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να
εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον
έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού
προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοίοδηγοί-εκπαιδευτές της WAYOUT ADVENTURΕS Ι.Κ.Ε., έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε
κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη
συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες
που του έχουν υποδειχθεί για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία
αποζημίωσης.
5. Φωτογράφιση / κινηματογράφιση συμμετεχόντων:
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το
υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της WAYOUT ADVENTURES (έντυπα,
ιστοσελίδα κ.λ.π). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεσθε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα
πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας στα γραφεία της WAYOUT ADVENTURES I.K.E. –
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 11, 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ.

