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AgriFood Traction Tour 2019 
The Netherlands, Noord Brabant, 27-30 Αυγούστου 2019 

Φόρμα Συμμετοχής 
 

Ατομικά στοιχεία συμμετέχοντα 
 

 Επώνυμο Όνομα Εmail Κινητό Θέση στην εταιρεία Τύπος 
Δωματίου 
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Στοιχεία εταιρείας 
 

Διακριτικός τίτλος Δραστηριότητα Παρεχόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες    Αναφορά ενδιαφερόντων μέσω του  
AgriFood Traction Tour στην Ολλανδία  

 
 
 

   

 
Κόστος συμμετοχής – στοιχεία παραστατικού 

 

Κόστος κατ΄ άτομο  Τιμή Φόροι  Σύνολο Είδος Παραστατικού Επιλέξτε 
Μονόκλινο δωμάτιο  1,190€ 90€ 1,280€ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  
Δίκλινο δωμάτιο (2 άτομα) 990€ + 990€ 90€ + 90€ 2,160€ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών  
Αιτιολογία Παραστατικού  
παρακαλούμε συμπληρώστε την αιτιολογία που θέλετε να αναφέρεται στο παραστατικό 
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Στοιχεία τιμολόγησης 
 

Στοιχεία έκδοσης παραστατικού  
Τα παραστατικά θα σταλούν ηλεκτρονικά στον συμμετέχοντα και ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλωθεί παρακάτω, 10 ημέρες από την ολοκλήρωση του προγράμματος 
Επωνυμία:  
 
Διεύθυνση: 
 

Αρ. Πόλη: ΤΚ. 

Επάγγελμα: 
 

ΑΦΜ. ΔΟΥ: 

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
1. Το κόστος συμμετοχής αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα του AgriFood Traction Tour στην Ολλανδία 27-30/8/2019. 
2. Η συμμετοχή πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πολιτικής Εγγραφών/Ακυρώσεων και των Γενικών Όρων Συμμετοχής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (Πρακτικές Πληροφορίες). 
3. Η υποβολή της παρούσας δεν συνιστά και επιβεβαίωση συμμετοχής, μέχρι να σας αποσταλεί γραπτή επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσεων. Μετά την σχετική επιβεβαίωση θα πρέπει να καταβάλετε 

εντός 2 εργάσιμων ημερών το 50% της συνολικής αξίας συμμετοχής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως. 
4. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο όταν συνοδεύεται από προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής με την εξόφληση του υπολοίπου έως τις 10/7/2019. Η μη πληρωμή του υπολοίπου 

στην συγκεκριμένη ημερομηνία, επιφέρει την ακύρωση της κράτησης και πλήρη παρακράτηση της προκαταβολής. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, με 
αποστολή ηλεκτρονικά (abf@geo-routes.com) ή με φαξ (+30 2102845983) των αντιγράφων πληρωμής δηλώνοντας σαν αιτιολογία το όνομα του καταθέτη. 

5. Ακυρώσεις από την εγγραφή και μέχρι τις 10/7/2019 επιβαρύνονται με ακυρωτικά 50% ενώ από τις 11/7 έως 27/8/2019 επιβαρύνονται με 100% ακυρωτικά της συνολικής αξίας συμμετοχής. 
6. Η συμμετοχή στο AgriFood Traction Tour προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους των ταξιδιωτών ότι οι διοργανωτές και οι συνεργάτες τους έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης λήψης 

και δημοσίευσης φωτογραφιών, ήχου και βίντεο καθ’ όλη την διάρκεια του γεγονότος. Περισσότερες πληροφορίες στο "Media" "Πολιτική Ψηφιακών Δεδομένων". 
7. Για την δημιουργία του υλικού των συναντήσεων, ο συμμετέχων θα παρέχει ηλεκτρονικά το λογότυπο και σύντομο προφίλ 100 λέξεων της επιχείρησης που εκπροσωπεί έως τις 15 Ιουλίου 2019. 
8. Για την συγκεκριμένη διοργάνωση, γίνεται η χρήση μεταφορικών, ξενοδοχειακών κλπ επιχειρήσεων ή φορέων, στους οποίους το Geo Routes δεν έχει άμεσο έλεγχο, έτσι ώστε ο ρόλος του να είναι 

αποκλειστικά μεσολαβητικός και οι ευθύνες του να περιορίζονται μόνο σε δικές του παραλείψεις ή οργανωτικές αδυναμίες. Το Geo Routes δεν έχει ευθύνη για προβλήματα που δεν είναι σε θέση να 
προβλέψει ή να ελέγξει, όπως: α) Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων κάθε μορφής. β) Ατυχήματα, ασθένειες ή οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος. γ) Οποιεσδήποτε δυσχέρειες από απρόβλεπτες καταστάσεις 
όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανωτέρας βίας. 
δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Ο συμμετέχων δηλώνει 
ότι απαλλάσσει το Geo Routes από οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τα προαναφερόμενα. 

9. Τραπεζικός λογαριασμός κατάθεσης χρημάτων στο Geo Routes Cultural Institute, ALPHA BANK, ΙΒΑΝ: GR4601401960196002101093240.  
 
 

 
 
 

Αποδοχή (ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή 
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