
ΠΕΜΠΤΗ 8 - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 – ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
yachtingandgastronomyvolos.com • e-mail: info@yachtingandgastronomyvolos.com

       ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ (Χ) ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στο Yachting Volos : Θαλάσσιος 
Τουρισμός και Γαστρονομία 2020 και αποδεχόμαστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕΘΣΗΣ.

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 
ΕΚΘΕΤΩΝ : 

ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 
ΕΚΘΕΤΩΝ : 

ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΗ : 

Ο ΔΗΛΩΝ 
(υπογραφή/σφραγίδα)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

AP. KAPTEΛΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ISTAND AP.ΠΡΩΤΟΚ. HMEPOMHNIA 

Με την υποβολή της ∆ήλωσης 

Συµµετοχής κατατίθεται στον 

παρακάτω λογαριασµό το 50% 

του συνολικού ποσού. Η 

εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 

τις 28/9/2020. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

GR 2501720760005076082814803 

Όνομα Δικαιούχου: Mact Media Group 

mailto:yachtingfestivals@yachtingfestivals-athens.com


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ YACHTING VOLOS : ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Το Yachting Volos : Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία 2020  διοργανώνεται από τη MACT MEDIA GROUP στο Λιμένα Βόλου 
από 8/10/2020 έως 11/10/2020.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
Στάδιο προετοιμασίας φεστιβάλ: από 7/05/2020 και ώρες 08:00-23:00.

Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: μετά το πέρας του φεστιβάλ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η MACT MEDIA GROUP μπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτημα ενός εκθέτη για µερική ή πλήρη ακύρωση συµµετοχής του 
στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος 
εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι 
χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων: 
- Το χρόνο κατά τον οποίο η MACT MEDIA GROUP λαµβάνει έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της συµµετοχής στην 
έκθεση. 
- Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή µισθωµένο εκθετήριο χώρο, µε 
βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή την τυποποιηµένη δοµή όπως 
αναφέρεται στη Δήλωση Συµµετοχής. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ 

ΧΡΕΩΣΗ 

30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης Παρακρατείται το σύνολο του ποσού συµµετοχής 

60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες πριν 
από την έναρξη της έκθεσης 

Παρακρατείται η προκαταβολή 

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί βάσει 
των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό. 

ΑΡΘΡΟ3 . ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ 
Σε περίπτωση που ο Εκθέτης ζητήσει αλλαγή του χώρου του από τυποποιηµένη δοµή και ίχνος επί εδάφους σε ίχνος επί εδάφους 
χωρίς δοµή σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 5 ηµερών από την έναρξη της έκθεσης, καταβάλει την αποζηµίωση χρήσης χώρου. 
Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη µέχρι τη παραµονή, θεωρείται ελεύθερος και η MACT MEDIA GROUP µπορεί 
να τον παραχωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η µη παραλαβή του χώρου από τον εκθέτη θεωρείται ακύρωση και επί αυτής εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου για την Ακύρωση Συµµετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεταιµέσω MACT MEDIA GROUP (ίχνος 
επί εδάφουςµετυποποιηµένηδοµή), είτεγίνεταιαπό τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους). Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους 
απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των 
κατασκευαστικών εργασιών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο 
Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της MACT MEDIA 
GROUP µε την προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. Η µη 
έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της MACT MEDIA GROUP., υποχρεώνει τον εκθέτη στις προσαρµογές ή τροποποιήσεις που 
θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της MACT MEDIA GROUP. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ 
Μετά το κλείσιµο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να µεταφέρουν έξω από τον χώρο του Λιμένα Βόλου, οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή
κατασκευάσει µέσα στον χώρο που είχαν χρησιµοποιήσει (διάκοσµο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν. 

ΑΡΘΡΟ 6 . ΦΥΛΑΞΗ 
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και όχι για τα επί µέρους εκθέµατα, για τα οποία διατίθεται Ειδική Φύλαξη επί 
πληρωµή, αποκλειστικά από την εξουσιοδοτηµένη από τη MACT MEDIA GROUP. Εταιρία Ασφαλείας. To προσωπικό της Εταιρείας 
Ασφαλείας είναι επιφορτισµένο µε την ευθύνη οµαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας καθώς 
και της εφαρµογής των σχετικών κανονισµών λειτουργίας και ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ7.ΕΥΘΥΝΕΣΕΚΘΕΤΩΝ 
Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, σε περίπτωση που η MACT MEDIA GROUP θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι 
σε τρίτους. 
Η MACT MEDIA GROUP., δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που συµφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και 
προορισµού χώρους που εκµισθώνει (περιλαµβανοµένων και των εστιατορίων, κυλικείων,  αναψυκτηρίων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια,  δεν 
ευθύνεται για τυχόν φθορές, µερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεµάτων, που θα προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώµατα. 
Η MACT MEDIA GROUP δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (µερικές ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέµατα, υλικά διάκοσµου ή άλλα 
πράγµατα, που έφερεο εκθέτηςή µισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συµβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτε πριν, 
είτε µετά. 
Ο εκθέτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που µπορεί να γίνει κατά τις επιδείξεις των µηχανηµάτων-εργαλείων, ενώ η MACT 
MEDIA GROUP. δεφέρει καµία ευθύνη απέναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που η MACT MEDIA GROUP. θεωρηθεί υπόλογος έναντι 
τρίτου, ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που έγινε στη MACT MEDIA GROUP 
Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζηµία, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, 
κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόµους και λοιπά αντικείµενα στο χώρο της MACT MEDIA GROUP Ειδικά για τους υπαίθριους 
εκθετήριους χώρους, πέραν όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωµα κατασκευών στο οδόστρωµα. 

Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζηµία, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, 
κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόµους και λοιπά αντικείµενα στο χώρο του Λιμένα Βόλου. Ειδικά για τους υπαίθριους 
εκθετήριους χώρους, πέραν όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωµα κατασκευών στο οδόστρωµα. Η 
φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηµατική αποζηµίωση που προσδιορίζεται από τη Τεχνική Διεύθυνση ύστερα από την 
αντίστοιχη κοστολόγηση των ζηµιών και των παραβάσεων. 



ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε µετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν 
που τους παραχωρήθηκε. 
Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (µερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε τρίτους από τονεκθέτη. Απαγορεύεται 
η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Βόλου εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεµικού εξοπλισµού. 
Επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των εκθεµάτων εκείνων για τα οποία είναι απαραίτητη, 
ύστερα από προηγουµένη έγγραφη ενηµέρωση της εταιρείας, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετηρίους χώρους 
τους. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις µε ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήµατα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η MACT MEDIA 
GROUP έχει το δικαίωµα, αν ο εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άµεσης διακοπής  της λειτουργίας του συστήµατος, 
ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που µπορεί να επιβάλλει. 
Απαγορεύεταιτο κάπνισµα σε όλους τους στεγασµένουςχώρους.. 
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δηµιουργία απορριµµάτων στους διαδρόµους και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης. 
Δεν  επιτρέπεται   ο   χειρισµός   µηχανοκίνητων   κλάρκ   ή   γερανών   στις   εγκαταστάσεις   της   έκθεσης   χωρίς   προηγούµενη   
εξουσιοδότηση. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία µετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις 
της έκθεσης χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της  MACT MEDIA GROUP  
Σε περίπτωσηπου οποιοσδήποτεεκθέτηςεπιθυµείνα προβείσε παραγωγές τηλεόρασης, βίντεο και νέων µέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών 
των εκθετηρίων χώρων, ή επιθυµεί να πλαισιώσει µε 
µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτε έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει 
ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι.) και από οπιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια 
και οπιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση η MACT 
MEDIA GROUP ουδεµία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή 
µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει 
να ενηµερώνει τη MACT MEDIA GROUP και να λαµβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε οπτικοακουστικών µέσων. 
Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κλπ) χωρίς τη συναίνεση του εµπλεκόµενουεκθέτη. 
Στην έκθεση απαγορεύονται οι λιανικές πωλήσεις κάθε είδους. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Η MACT MEDIA GROUP λαμβάνει τα δεδομένα σας τα οποία φυλάσσονται σε (ηλεκτρονικό ή/και φυσικό) αρχείο υπ’ ευθύνη της, 
τηρώντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που σας ζητάμε 
αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των συμβατικών μας αλλά και εκ του νόμου απορρεουσών υποχρεώσεών 
μας. Τα δεδομένα αυτά υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, 
ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών) για το χρονικό διάστημα 
που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις 
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή 
παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, 
δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον 
άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας εντός τριάντα ημερών από 
τη λήψη του, ως οφείλουμε, ενημερώνοντάς σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ 
μέρους σας άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώματά σας, καθώς και για τους λόγους τυχόν 
καθυστέρησής μας πέραν του διαστήματος των τριάντα ημερών. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε 
περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας στα αιτήματά σας. Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των 
προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email:contact@dpa.gr. 
Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με την MACT MEDIA GROUP 
είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g.karachristos@mact.gr), αναφέροντας 
πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία. 

Ο ΔΗΛΩΝ 

(υπογραφή/σφραγίδ 

http://www.dpa.gr/
mailto:contact@dpa.gr
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