ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή των Wine Commanders
προϋποθέτει την αυτόματη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή των
όρων συμμετοχής, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το ΠΔ 339/1996
εντολή οδηγίας της Ε.Ε. και τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
Για την οργάνωση των εκδρομών, οι διοργανωτές συνεργάζονται με
μεταφορικές εταιρείες, τοπικά τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και
άλλους φορείς, στους οποίους είναι φυσικό να μην έχει τον άμεσο
έλεγχο. Ο ρόλος των διοργανωτών είναι καθαρά μεσολαβητικός, για
την παροχή υπηρεσιών από τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς
προς τους πελάτες του, γι αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο
σε περιπτώσεις οργανωτικών αδυναμιών και παραλείψεων.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευση
στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του
προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διοργανωτές δικαιούνται
να εγκαταλείψουν τα αργοπορημένα άτομα χωρίς καμία υποχρέωση
αποζημίωσης.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία κάποια σημαντική διαφοροποίηση
του προγράμματος πριν από την έναρξη της εκδρομής, οι εκδρομείς
δικαιούνται ακύρωσης και επιστροφής των χρημάτων τους. Αν όμως
η αλλαγή κριθεί απαραίτητη κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι
εκδρομείς οφείλουν να την αποδεχθούν και να επιβαρυνθούν με
έκτακτες πιθανές ανάγκες (π.χ. επέκταση διάρκειας εκδρομής λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών) . Τέλος οι διοργανωτές έχουν το
δικαίωμα 3 μέρες πριν από την αναχώρηση να ακυρώσει την
πραγματοποίηση εκδρομής εφόσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής.
Ελάχιστο όριο συμμετοχής 15 άτομα. Στην ανωτέρω περίπτωση
επιστρέφεται η προκαταβολή στο ακέραιο.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι εκδρομείς μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα
εκδρομής μέσω τραπεζικού εμβάσματος και με ταυτόχρονη
ενημέρωση του Γραφείου μας, σχετικά με το ποσό και την εκδρομή

που αφορά, ή με απευθείας κράτηση
την απαιτούμενη προκαταβολή.

στα γραφεία μας με

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορά γίνεται στην Πολιτική Ακύρωσης, η όποια αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων ορών.
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι διοργανωτές δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη
αποσκευής και καμία αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή.

