ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Η Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Γηνξγαλσηή θαιύπηεηαη από ηελ ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή κε ηνλ αξ. πκβνιαίνπ 1220366. Σν
πµβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο ζύµθσλα µε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγµα 339/96 θαζώο θαη ην ζπµβόιαην Αζθάιεηαο
Σαμηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηζρύεη γηα ην ηξέρνλ έηνο. Ο πειάηεο έρεη ιάβεη γλώζε ησλ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ από
ηνλ πσιεηή/δηνξγαλσηή.
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ: H εηαηξεία BASECAMP δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηνλ ζάλαην, ηξαπκαηηζκό ή αζζέλεηα ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζε νπνηνδήπνηε από ηα ηαμίδηα καο. Όια ηα ηαμίδηα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε επζύλε ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Οη θξαηήζεηο γίλνληαη απνδεθηέο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπκκεηέρνληεο εθηηκνύλ θαη απνδέρνληαη
ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεδνπνξηθέο/νξεηβαηηθέο απνζηνιέο θαη όηη ζπκκεηέρνπλ ζην ηαμίδη θαη
ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ κε ηελ δηθή ηνπο βνύιεζε, επζύλε, πξσηνβνπιία, απόθαζε ζε γλώζε θαη
απνδνρή όισλ ησλ ελδερόκελσλ θηλδύλσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζσκαηηθά θαηάιιεινη θαη δελ ζα έρνπλ θακία
ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη επηθίλδπλε ηε ζσκαηηθή άζθεζε ηνπο.
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ: Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ηαμίδηα ηνπ BASECAMP θαιύπηνληαη κε
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα αηπρήκαηνο (όρη αζζέλεηαο) από ηελ MetLife κε αξηζκό ζπκβνιαίνπ 105032.
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ: H εηαηξεία BASECAMP δελ κπνξεί λα αλαιάβεη επζύλε γηα ηπρόλ απώιεηεο ή δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ
από πόιεκν ή ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο, ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, μεξαζία, θιείζηκν
αεξνδξνκίσλ, αλαδηάηαμε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ή λα
παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
YΠOXPEΩEI ΠEΛATΩN: Bαζηθή ππνρξέσζε όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηα νκαδηθά ηαμίδηα είλαη ε έγθαηξε πξνζέιεπζε
ζηηο εθδειώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. H έιιεηςε ζπλέπεηαο ππνρξεώλεη ηνλ αξρεγό λα αλαρσξήζεη κε ηνπο
ππόινηπνπο ηαμηδηώηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζπλέπεηα γηα ηνλ θαζπζηεξεκέλν ηαμηδηώηε ηελ
απώιεηα ηεο εθδξνκήο, κεηαθίλεζεο ή άιιεο ππεξεζίαο θαη γηα ηελ εηαηξεία BASECAMP λα αξλεζεί νπνηαδήπνηε
απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ πξνζθέξζεθαλ. Oη ζπκκεηέρνληεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε εμαζθάιηζε θαη δηαθύιαμε ησλ απαξαίηεησλ ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίσλ, θιπ). Ο θάζε ηαμηδηώηεο
είλαη ππεύζπλνο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ γηα ηε θύιαμε ζε αζθαιέο µέξνο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ, ησλ
ρξεµάησλ, ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θ.ι.π. Όπνηα έμνδα ρξεηαζηνύλ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα. ε
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηαμηδηώηεο αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πγείαο, ν αξρεγόο ηεο εθδξνκήο ζα θαηαβάιιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Όκσο αλ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηε ζπλέρηζε ηνπ
ηαμηδηνύ, ν αξρεγόο ζα ζπλερίζεη ην πξόγξακκα θαλνληθά κε ηνπο ππόινηπνπο ηαμηδηώηεο ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο,
αθνύ εηδνπνηήζεη ηνπο αξκόδηνπο: ειιεληθό πξνμελείν, λνζνθνκεία θ.ι.π.
ΑΛΛΑΓΔ/ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ/ ΑΚΤΡΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: H εηαηξεία BASECAMP επζύλεηαη γηα ην
επηζπλαπηόµελν πξόγξαµµα νξγαλσµέλνπ ηαμηδηνύ, όρη όµσο θαη γηα θάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη σο
πξναηξεηηθή. Όιεο νη πεδνπνξηθέο/νξεηβαηηθέο απνζηνιέο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο θαη αθπξώζεηο. Απηό ζα είλαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξρεγνύ ηεο απνζηνιήο, ν νπνίνο ζα εθηειεί αμηνινγήζεηο δπλακηθώλ θηλδύλσλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. Σν ηαμίδη κπνξεί λα αιιάμεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ:
1. Καηξόο: Αλ αληηκεησπίζνπκε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο ηζρπξνύο αλέκνπο ή ρηόλη ή άιια, ίζσο ρξεηαζηεί λα
αιιάμνπκε ή λα αθπξώζνπκε έλα κέξνο ή νιόθιεξν ην ηαμίδη. Η απόθαζε απηή ζα γίλεη από ηνλ αξρεγό θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
2. Αηύρεκα / Έθηαθηε αλάγθε: ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή έθηαθηεο αλάγθεο εληόο ηεο νκάδαο ζαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρεγνύ ή θάπνηνπ ζπκκεηέρνληα), ην ηαμίδη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηεζεί /
αθπξσζεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο.
Δάλ πξνθύςνπλ αιιαγέο πνπ θξηζνύλ απαξαίηεηεο ή αλαγθαίεο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνύ, νη ζπκκεηέρνληεο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ηηο δερζνύλ θαη επηβαξύλνληαη κε ελδερόκελεο πξόζζεηεο δαπάλεο. ε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν πειάηεο απνζηαζηνπνηεζεί από ηελ ππόινηπε νκάδα, επηβαξύλεηαη κε ηπρόλ επηπιένλ έμνδα πνπ
ζα θάλεη θαη δελ δηθαηνύηαη απνδεκίσζε γηα ηπρόλ ππεξεζίεο πνπ έραζε.
ε πεξίπησζε πνπ 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ, ηόηε
ην ηαμίδη ζα καηαησζεί θαη ζα επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη νη ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο θακία άιιε
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ππνρξέσζε από κέξνπο ηεο εηαηξείαο BASECAMP. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ κε βάζε ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.
ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ: ε πνιιά ηαμίδηα ππάξρνπλ πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο νη
ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα επηιέμνπλ κε δηθή ηνπο βνύιεζε, επζύλε, πξσηνβνπιία θαη απόθαζε ζε γλώζε θαη απνδνρή
όισλ ησλ ελδερόκελσλ θηλδύλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δελ παξέρνληαη από ηελ εηαηξεία BASECAMP θαη
δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηαμηδησηηθό παθέην. Δπίζεο ε ηαμηδησηηθή αζθάιεηα αηπρήκαηνο πνπ έρεη ε εηαηξεία δελ
θαιύπηεη ηηο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην θαη δελ ηζρύεη. Οπνηαδήπνηε έμνδα
πξνθύςνπλ ζα επηβαξπλζεί ν ίδηνο ν ζπκκεηέρνληαο θαη νη νηθείνη ηνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε από ηελ
εηαηξεία BASECAMP.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Παξάπνλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη επί ηόπνπ ζηνλ αξρεγό ή µεηά ηελ
επηζηξνθή από ην ηαμίδη εληόο (7) εξγάζηµσλ εµεξώλ ζηελ Δηαηξεία θαη µόλν εγγξάθσο. Η ππνβνιή παξαπόλσλ θαη
απαηηήζεσλ πέξαλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ρξνληθνύ νξίνπ, δελ είλαη απνδεθηή ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Γηα λα ηαμηδέςεηε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ρξεηάδεζηε απαξαηηήησο δηαβαηήξην λένπ
ηύπνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία µε 6µελε ηζρύ από ηελ εµεξνµελία επηζηξνθήο ηνπ ηαμηδηνύ. Γηα
ρώξεο ΔΔ ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ µε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο κε εµεξνµελία έθδνζεο µέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
Όζνη είλαη θάηνρνη μέλσλ δηαβαηεξίσλ πξέπεη λα ζπµβνπιεύνληαη ηελ πξεζβεία ηεο ρώξαο ηνπ πξννξηζµνύ ηνπο
πξνθεηµέλνπ λα ειέγμνπλ αλ ρξεηάδνληαη βίδα ηεο νπνία αλαιαµβάλνπλ νη ίδηνη ηελ έθδνζε ηεο.
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΚΤΡΩΔΩΝ: ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνληαο αθπξώζεη ην ηαμίδη ηνπ πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ,
ηόηε ππόθεηηαη ζε «αθπξσηηθά». Η πνιηηηθή αθπξώζεσλ εμαξηάηαη από ην πξόγξακκα θαη αλαγξάθεηαη ζε θάζε
πξόγξακκα μερσξηζηά. Κάζε αθύξσζε ζπµµεηνρήο ηζρύεη από ηελ ζηηγµή πνπ ηελ παξαιαµβάλνπµε γξαπηώο ή κε
email.
Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο Βαζηθνύο Όξνπο πκκεηνρήο. Ωο ζπκκεηέρσλ πειάηεο,
δειώλσ όηη απνδέρνµαη αηνµηθά ηα θαζνξηδόµελα ζην παξόλ θαη ηνπο Βαζηθνύο Όξνπο πκκεηνρήο εηαηξείαο
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