ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ & ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ
ΙΔΙΩΣΕ
Η πληρωμή τησ ςυμμετοχήσ ςτην καταςκήνωςη μπορεί να γίνει με κατάθεςη ςε έναν από
τουσ παρακάτω λογαριαςμούσ με δικαιούχο: «ΣΑΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ
ΣΡΑΠΕΖΑ».
Καταςκόνωςη Διονύςου/Εθνική Σράπεζα: GR 85 0110 0400 0000 0404 8302 451
(BIC/SWIFT: ETHNGRAA)
Καταςκόνωςη Χαλκιδικόσ/Εθνική Σράπεζα: GR 89 0110 2120 0000 2124 8041 200
(BIC/SWIFT: ETHNGRAA)
Καταςκόνωςη Λούτςασ Πρϋβεζασ/ Εθνική Σράπεζα: GR 48 0110 0400 0000 0404 8302 535
(BIC/SWIFT: ETHNGRAA)
την Αιτιολογύα του ϋντυπου κατϊθεςησ πρϋπει να αναγρϊφεται το ονοματεπώνυμο του
παιδιού, η καταςκόνωςη και η περύοδοσ επιλογόσ. Σο αποδεικτικό κατάθεςησ
αποςτέλλεται είτε ηλεκτρονικώσ ςτο kataskinoseis@typet.gr ή με fax ςτο 210 3251543.
Για την επιβεβαίωςη τησ εγγραφήσ ςασ επικοινωνήςτε με το Γραφείο Καταςκηνώςεων.
Γίνονται δεκτέσ και πιςτωτικέσ κάρτεσ με δυνατότητα πληρωμήσ έξι (6) άτοκων δόςεων.
Η εξόφληςη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρεσ πριν την άφιξη του
παιδιού ςτην καταςκήνωςη. ε άλλη περίπτωςη η κράτηςη θέςησ παύει να ιςχύει.
ε περύπτωςη πρόωρησ αποχώρηςησ:
1) Για το πρόγραμμα των ϋντεκα (11) ημερών (10 διανυκτερεύςεων), εάν το παιδί
αποχωρήςει πριν τισ πέντε (5) διανυκτερεύςεισ, παρακρατείται το ποςό των πέντε (5)
διανυκτερεύςεων. Μετά την πάροδο των πέντε (5) διανυκτερεύςεων, ο γονέασ
επιβαρύνεται με το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ των έντεκα (11) ημερών.
(μετά την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ των έντεκα (11) ημερών, εφόςον υπάρχει
διαθεςιμότητα, το παιδί μπορεί να παραμείνει επιπλέον ημέρεσ με ανά ημέρα
χρέωςη).
2) Για το πρόγραμμα των εύκοςι (22) ημερών (21 διανυκτερεύςεων), εάν το παιδί
αποχωρήςει πριν τισ δέκα (10) διανυκτερεύςεισ, παρακρατείται το ποςό των δέκα (10)
διανυκτερεύςεων. Μετά την πάροδο των δέκα (10) διανυκτερεύςεων, ο γονέασ
επιβαρύνεται με το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ των είκοςι δύο (22) ημερών.
Εκπτώςεισ: για δύο (2) αδϋλφια 10%, από τρύα (3) αδϋλφια και πϊνω 15%.
ε περύπτωςη ακύρωςησ τησ ςυμμετοχόσ ςτην καταςκόνωςη, η Τπηρεςύα πρϋπει να
ειδοποιηθεύ το αργότερο δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη τησ καταςκηνωτικόσ
περιόδου, ςε ϊλλη περύπτωςη θα παρακρατεύται το ποςό των ελϊχιςτων
διανυκτερεύςεων.
ε περύπτωςη αποχώρηςησ του παιδιού με τη ςυνοδεύα τρύτου ατόμου, οι γονεύσ
πρϋπει να ϋχουν υπογρϊψει Τπεύθυνη Δόλωςη/Εξουςιοδότηςη και να την ϋχουν
παραδώςει ςτο ϊτομο που θα παραλϊβει το παιδύ.

