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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

“All You Need For Christmas” 
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 

Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ,  Λεμεσός 
 

 

1. Στοιχεία Αιτητή 
 

Όνομα Εταιρείας: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Α.Φ.Τ.(νομικό πρόσωπο): ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Αρ. Ταυτότητας (φυσικό πρόσωπο): ……………………………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ταχ. Θυρίδα: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τηλ.: …………………………………………………………………Φαξ: …………………………………………………….. 
 
Ηλ. Ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Χώρος 
 

 
Αριθμός χώρου: ............... 
Τραπέζι με τραπεζομάντιλο 
180 x 0.70 εκ. 
2 Καρέκλες 
 
Χρέωση:   

 
€ 130 x ……… = ……..…  
 

 
Αριθμός χώρου: ............... 
Ξύλινο τραπέζι 200 x 120 εκ. 
2 Καρέκλες 
 
 
Χρέωση:   

 
€ 150 x ……… = ……..…  
 

 
Αριθμός χώρου: ............... 
Ξύλινη καλύβα (2 Χ 2) 
Tραπέζι 180 x 0.70 εκ. 
2 Καρέκλες 
 
Χρέωση:   

 
€ 220 x ……… = ……..…  
 

 
Τελικό πληρωτέο ποσό: Ευρώ …………….… + 19%ΦΠΑ = .............. 

 
3. Τακτοποίηση Λογαριασμού 
 

Το κόστος του ζητούμενου χώρου θα καταβάλλεται τουλάχιστο μια βδομάδα μετά την 
έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Όλες οι χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

 

Τρόπος Πληρωμής : □ Επιταγή    □ Πιστωτική Κάρτα  □ Κατάθεση στην Τράπεζα  

        □ Τοις μετρητοίς  
 
 

4. Δήλωση: Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω ότι συμφωνώ με το έντυπο 
       Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί (Appendix 1).  

 

Όνομα υπογράφοντος:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Υπογραφή και σφραγίδα:…………………………………………………… Ημερομηνία:…………………………. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Appendix 1) 
 

1. Οι Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από την εταιρεία World Trade Center Cyprus από 
εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «Οργανώτρια Εταιρεία». 

 

2. Η Οργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή ή έκθεμα χωρίς καμία  
υποχρέωση να δικαιολογήσει τη θέση της, σε περίπτωση που ο αιτητής για συμμετοχή στην Έκθεση 
δεν συμφωνεί ότι θα ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς όπως αναγράφονται πιο κάτω. 

 

3. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου αν ο Εκθέτης για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει τελικά μέρος 
στην έκθεση: 

 
 Οφείλει να προειδοποιήσει τους διοργανωτές τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη της Έκθεσης. 

Οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δοθεί μέχρι την ημέρα αυτή χάνεται, σαν αποζημίωση υπέρ της 
Οργανώτριας Εταιρείας, για την μη εκτέλεση της συμφωνίας. 

 

4. Η αποπληρωμή του ποσού πρέπει να γίνεται μια βδομάδα μετά την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου και το αργότερο μέχρι τις  8 Δεκεμβρίου 2017.  
 

5. Αν η Οργανώτρια Εταιρεία κρίνει αναγκαία την τροποποίηση του εκθεσιακού χώρου, ή την 
διαρρύθμιση των τραπεζιών, για οποιανδήποτε αιτία έχει το δικαίωμα μετακίνησης οποιουδήποτε 
Εκθέτη σε άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί. 

 
6. Οι Οργανωτές έχουν την υποχρέωση  να παραδώσουν στον Εκθέτη το χώρο τους την ημέρα έναρξης 

της Έκθεσης από τις 8.00 π.μ και οι Εκθέτες πρέπει να παραδώσουν το χώρο τους πίσω στους 
Οργανωτές μέχρι τις 10.00 μ.μ. Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 11.00μ.μ. – 9.00π.μ. 

 
7. Οι Εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των τραπεζιών και των χώρων τους. 
 
8. Η παρουσίαση εκθεμάτων με την χρήση ραδιοφώνου, βίντεο κ.λ.π. θα γίνεται σε χαμηλή ένταση 

ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι Εκθέτες.  
 

9. Στην περίπτωση που η έκθεση δεν πραγματοποιηθεί ή ήθελε διακοπεί ή μεταβληθεί ο χαρακτήρας 
της από οποιανδήποτε ανωτέρα βία, σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο ή πυρκαγιά ή από οποιονδήποτε 
άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια των Οργανωτών, συμφωνείται ότι οι Εκθέτες καμιά αξίωση 
ή απαίτηση έχουν όσο αφορά οποιανδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού. 

 
10. Η ημερομηνία και οι ώρες λειτουργίας της έκθεση, καθορίζονται από τους Οργανωτές που 

διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιανδήποτε αλλαγή. 
 
11. Οι Οργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιανδήποτε ασφάλιση εκθεμάτων. Οι Εκθέτες θα πρέπει να 

καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου.  
 
12. Με το τέλος της έκθεσης, οι Εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν αμέσως τα εκθέματα από 

τον χώρο της έκθεσης όπως και τα υλικά της διακόσμησης του τραπεζιού τους.  
 

13. Οι Εκθέτες και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν 
τους κανονισμούς και τους όρους συμμετοχής. 

 
14. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας  και 

οποιαδήποτε σύγκρουση προκύπτει θα να αντιμετωπίζεται υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία  των 
Κυπριακών δικαστηρίων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΣ 2015

8-9 NOEMBΡΙΟΥ 2014
LIMASSOL MARINA KYRIAKIDOU R.
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ENTRANCE/EXIT
A

B

1 - 5  Tables with Tablecloth  - Euro 130 + VAT

6 - 22 & 29 - 35 Wooden Tables (200x120)  - Euro 150 + VAT

23 - 28 Wooden Huts (2x2) - Euro 220 + VAT
(Decoration is not included)
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