ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ «SÉANCE»
ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ι K AN O Ν Ε Σ
1)

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου κατά τη διάρκεια της παράστασης.

2)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργάζονται και να τηρούν τις υποδείξεις των υπευθύνων της παράστασης.

3)

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών πριν ή/και κατά τη διάρκεια της παράστασης.

4)

Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή στην παράσταση «séance» ατόμων σε κατάσταση μέθης.

5)

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και προστασία από κλοπή ή φθορά των προσωπικών τους
αντικειμένων, καθώς και για την τήρηση των κανονισμών συμμετοχής.

6)

Οι συμμετέχοντες στην παράσταση οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους λοιπούς συμμετέχοντες της παράστασης, η δε
τυχόν προσβολή της προσωπικότητας άλλου συμμετέχοντος μπορεί να επιφέρει μέχρι και αποβολή από την παράσταση.

7)
Οι συμμετέχοντες στην παράσταση οφείλουν πριν την παράσταση να ενημερώσουν τους υπευθύνους της παράστασης «séance» για
τυχόν προβλήματα υγείας.

O PO I ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο ΧΗΣ
Το «séance» είναι μία διαδραστική παράσταση προσομοίωσης άκρως ασφαλής για την οποία έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας για τους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως σε όλες τις δραστηριότητες, τραυματισμού ή
ψυχοσωματικού επεισοδίου λόγω προβλημάτων υγείας (καρδιόπαθειες, κλπ), παραβίασης των κανονισμών συμμετοχής κ.ά.
Στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι «séance», κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, διαπιστώσουν ότι άτομο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν
λόγω δραστηριότητα δεν πληροί τους όρους συμμετοχής (ενδεικτικά όπως προηγούμενη κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση απαγορευμένων
από το νόμο ουσιών, κακή ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση κ.ά.), έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή του στην παράσταση.
Το «séance» δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς
ασφαλείας, καθώς και για οτιδήποτε συμβεί σε συμμετέχοντα και το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα του τελευταίου. Στην περίπτωση κατά
την οποία συμμετέχων παραβεί οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω κανονισμών θα αποβάλλεται αμέσως από την παράσταση.
Έχοντας διαβάσει προσεκτικά τα ανωτέρω Σ Υ Μ ΦΩ Ν Ω και Δ Ε Χ Ο Μ ΑΙ τους εξής όρους:
α)

Κατανοώ πλήρως τους κινδύνους, γνωστούς και άγνωστους, ακόμα κι όταν αυτοί είναι αποτέλεσμα αμέλειας κάποιου εκ των
υπολοίπων συμμετεχόντων και όχι δικής μου.

β)

Κατανοώ ότι η παράσταση «séance» μπορεί να είναι πνευματικά επίπονη και οφείλω να ενημερώσω άμεσα τον υπεύθυνο του
«séance» σε περίπτωση που αισθανθώ δυσφορία ή κίνδυνο για την υγεία μου.

γ)

Απαλλάσσω από κάθε ευθύνη το «séance» (υπαλλήλους, ιδιοκτήτες κλπ) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και το οποίο οφείλεται σε
αμέλεια δική μου, άλλου συμμετέχοντος ή άλλο λόγο.

δ)

Δέχομαι ότι η δήλωση αυτή καλύπτει οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία θα προβώ μέχρι το πέρας της παράστασης.

Τ έ λ ο ς , για να μου επιτραπεί η συμμετοχή Δ Η Λ Ω Ν Ω υπεύθυνα ότι:
-

έχω πλήρη συνείδηση των πράξεών μου, δεν πάσχω από οποιαδήποτε πνευματική ή σωματική νόσο και δεν αντιμετωπίζω
προβλήματα υγείας, τα οποία να εμποδίζουν τη συμμετοχή μου στην εν λόγω δραστηριότητα.

-

έχω πληροφορηθεί πλήρως από τον υπεύθυνο και έχω κατανοήσει όλους τους κανόνες που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα και
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

διάβασα το παρόν έντυπο, το έχω κατανοήσει πλήρως και το αποδέχομαι με την ελεύθερη βούλησή μου, υπογράφοντας το
παρακάτω.
-

σε περίπτωση που συνοδεύω ένα ή/και περισσότερα ανήλικα άτομα, ως γονέας/επιβλέπων, δηλώνω επίσης - πλέον των ανωτέρω ότι οι ανήλικοι συμμετέχοντες είναι άνω των 16 ετών και ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη εκ μέρους τους για τη συμμετοχή τους
στην παράσταση «séance».

Στοιχεία συμμετέχοντος –

Στοιχεία γονέα / επιβλέποντα
(για συνοδεία ανήλικων παικτών)

Αθήνα,……………

Ονοματεπώνυμο:

____________________________

……..

____________________

