PLATA TAXELOR, TERMENI ȘI CONDIȚII:

La înscriere (și cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea perioadei de tabără alese) se plătește în
avans un cuantum de 40% din suma totală datorată, în caz contrar, înscrierea nu va fi considerată
validă. Plata în avans poate fi depusă într-unul dintre conturile bancare de mai jos, beneficiarul
acestora fiind "GEORGIOS A. KALIVAS S.A.":
• Alpha Bank: GR 68 0140 4050 4050 0200 2004 112 (BIC/SWIFT: CRBAGRAA
• National Bank of Greece: GR 17 0110 2160 0000 2164 7010 038 (BIC/SWIFT: ETHNGRAA)
La depunerea avansului, trebuie să menționați numele complet al participantului. Dovada de plată
trebuie să fie trimisă prin e-mail la camp@kalivas.net. Vă rugăm să ne contactați la birou pentru
confirmarea rezervării.
Acceptăm și carduri de credit.

§
§

§

Suma integrală trebuie să fie achitată cu cel puțin o săptămână înainte de plecarea copilului din
tabără.
Dacă, pentru orice motiv, doriți să anulați rezervarea, trebuie să notificați tabăra cu cel puțin 10
zile înainte de lansarea perioadei alese, în orice alt caz, suma depusă nu va fi returnată…

În cazul plecării anticipate:

1) Pentru perioada de participare de 15 zile: în cazul părăsirii definitive a taberei în primele 5
zile, se achită numai contravaloarea zilelor de ședere efectivă. În cazul părăsirii definitive a taberei
după primele 5 zile de ședere, se va achita întreaga perioadă de 15 zile.

REDUCERI: 2 frați & surori 10 %, familii numeroase 15%, șomeri 15% (se prezintă documentele
justificative)
*Orice nerespectare a regulilor taberei poate duce la încetarea imediată a șederii
participantului/ei în tabără, fără returnarea sumei plătite și, într-un asemenea caz,
acesta/aceasta urmează să fie trimis/ă acasă pe cheltuiala dumneavoastră. Tabăra își rezervă
dreptul de a îndepărta participantul de la orice activitate, în orice moment, din motive de
siguranță sau inadecvare.
* Fumat,

Alcool și Droguri: Posesia și consumul de alcool, tutun sau droguri în tabără SUNT

INTERZISE SUB ORICE CIRCUMSTANȚE. Vă rugăm să rețineți că participantul care nu respectă
această condiție va fi eliminat/ă din tabără.

