
 

Όροι Συμμετοχής στην επίσκεψη ΓΕΦΥΡΑ OPEN DAYS: 
 

1. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης ή αλλαγής της ημερομηνίας, εφόσον δεν επικρατούν οι επιθυμητές καιρικές συνθήκες ή παρουσιαστεί 
κάποια άλλη έκτακτη ανάγκη. 

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω, σε καλή φυσική κατάσταση και προετοιμασμένοι να 
περπατήσουν, να ανέβουν / κατέβουν σκάλες. 

3. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία ενός ακόμη προσώπου που επιθυμεί να τον/την συνοδεύσει 
στην επίσκεψη (ο συνοδός θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω). 

4. Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν με email στο info@gfl.gr μέχρι τις 24/05/2022 και τα στοιχεία του κάθε 
συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, πόλη κατοικίας) να είναι ορθά. 

5. Η ανάδειξη των τυχερών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση στις 25/5/22. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 
συνολικά 30 τυχεροί για κάθε ημερομηνία. 

6. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και κλειστά παπούτσια με αντιολισθητικό πάτο. 
7. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να τους παρέχει προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη και ανακλαστικά γιλέκα). 
8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθήσουν προσεκτικά την ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας 

κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπεύθυνων και να συμμορφώνονται με 
τυχόν υποδείξεις τους. 

9. Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να υπογράψουν το ειδικό έντυπο πριν την έναρξη της ξενάγησης κατά τη διάρκεια 
παραλαβής του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, δεν θα μπορούν να 
συμμετάσχουν. 

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση, ή έχει υψοφοβία 
/ κλειστοφοβία,  θα πρέπει να ενημερώσει τους υπεύθυνους πριν την έναρξη της επίσκεψης. 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα προσώπου και 
να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

12. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο με στόχο την ανάδειξη της συγκεκριμένης 
δράσης ή/και για προωθητικούς / ενημερωτικούς σκοπούς. Φωτογραφικό ή βιντεοσκοπικό υλικό είναι δυνατόν να 
αναρτηθεί / δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, στο 
κανάλι YouTube της εταιρείας ή να αναπαραχθεί σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Υπογράφοντας το παρόν και με 
την συμμετοχή σας στην επίσκεψη συναινείτε ανεπιφύλακτα στη δημοσιοποίηση υλικού στο οποίο τυχόν να 
εμφανίζεστε ανώνυμα ή επώνυμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για την πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων της Γέφυρας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.gefyra.gr/terms/    

13. Οι συμμετέχοντες που έρχονται από την Πελοπόννησο θα διέλθουν τον Σταθμό Διοδίων δωρεάν, με τη χρήση 
ειδικών καρτών που θα τους παρασχεθούν από την εταιρεία. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα μετακίνησης θα 
καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

14. Οι συμμετέχοντες που έρχονται από την Αιτωλοακαρνανία, δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση της Γέφυρας, αλλά του 
τοπικού οδικού δικτύου και στη συνέχεια να ανέβουν πεζή στο επίπεδο της Γέφυρας μέσω της πρόσβασης από τον 
Ανατολικό χώρο στάθμευσης.  

15. Το παρόν θα πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είτε ηλεκτρονικά στο 
info@gfl.gr είτε σε έντυπη μορφή την ημέρα της επίσκεψης.  

 
 

                                                                             Ημερομηνία:       /     / 2022 
  

Ονοματεπώνυμο:                                                           
 

Υπογραφή:  


