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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Summer Day Camp ΤΟΥ OASISPARK 

 

 

Στο Oasispark είναι καλοδεχούμενα όλα τα παιδιά μεταξύ 6-11 ετών και καλούνται να 

αποδεχτούν τους κανόνες λειτουργίας του Camp: 

✓ Συνεργάζομαι και παίζω με όλα τα παιδιά της ομάδας μου   

✓ Σέβομαι  τα ζώα και το περιβάλλον του αγροκτήματος 

✓ Ακολουθώ το πρόγραμμα και τις οδηγίες των υπευθύνων 

✓ Συζητάω με τον ομαδάρχη μου για ό,τι με προβληματίζει 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1) Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εξόφληση διατραπεζικά του συνολικού ποσού του επιλεγμένου 

προγράμματος έως και 10 (δέκα) ημέρες μετά την αποστολή της αίτησης. 

Στην περίπτωση που τα παιδιά συμμετέχουν στο Camp σε περισσότερες εβδομάδες από μία, 

πραγματοποιείται έκπτωση (πίνακας κόστους συμμετοχής). 

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:  

Τράπεζα Πειραιώς / Δικαιούχος: OASIS  Activity Farm Park Μ. ΙΚΕ   

Αρ. Λογ/σμου: 5041094896122 / IBAN: GR14 0172 0410 0050 4109 4896 122.  

Στο αποδεικτικό κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα 

προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της πληρωμής. Το αποδεικτικό κατάθεσης (στην περίπτωση 

διατραπεζικών πληρωμών) θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

activities@oasispark.gr με θέμα “CAMP”.   

Με την κατάθεσή σας συναινείτε στους όρους και στις πολιτικές συμμετοχής στο Summer Day 

Camp του Oasispark. 

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται η σίτιση των παιδιών και η μεταφορά με πούλμαν 

(ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι). 

 

2) Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού 

συμμετεχόντων. 

 

3) Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως το πρωτόκολλο μέτρων προφύλαξης από τον covid-19 που 

εφαρμόζει το Oasispark, σύμφωνα με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και 

των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων της πολιτείας.  

 

4) Για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη  υπογεγραμμένη βεβαίωση από 

ιατρό, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, προκειμένου τα παιδιά να 

μπορούν να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες των Summer Day Camp. Η αποστολή της πρέπει 

να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μια εβδομάδα πριν την έναρξη του CAMP στο 

activities@oasispark.gr με θέμα «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ».  
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5) Το Oasispark διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος ως προς τις δραστηριότητες, 

στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι αντιβαίνουν στους κανόνες προφύλαξης που θέτει το 

Υπουργείο Υγείας λόγω της πανδημίας. 

 

6) Το Oasispark δύναται να πραγματοποιεί φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων για το 

αρχείο του καθώς και για την ενίσχυση της προώθησης των δραστηριοτήτων του πάρκου. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα δημοσιευτούν κοντινές εικόνες παιδιών χωρίς την έγκρισή γονέων και 

κηδεμόνων.    

 

7) Το Oasispark διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε συμμετέχοντες του προγράμματος των 

Summer Day Camp τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αν δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες 

των υπευθύνων του πάρκου. 

 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1) Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων επιστρέφεται το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του συνολικού καταβληθέντος ποσού, εφόσον δηλωθεί εγγράφως από τον 

κηδεμόνα/γονέα έως και τέσσερεις (4) εβδομάδες  πριν την έναρξη του Camp. 

2) Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εφτά (7) εβδομάδες πριν την έναρξη του Camp, 

επιστρέφεται στο σύνολο του καταβληθέντος πόσου.  
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