ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:...................................................................................................................................................................................
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………….Δ.Ο.Υ.:……………………………………………………………………….
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ:…………………………………………………………………ΤΚ:………………. ΟΔΟΣ – ΑΡ.:…………………………………………………………

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛ…………………………………………………………………………………………… EMAIL:……………………………………………………………………………….
Με την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αιτούμαστε τη συμμετοχή στο 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2022.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Βασική συμμετοχή

Συμμετοχή επιπέδου 2

Συμμετοχή επιπέδου 3

(Συμπληρώστε με X το τετραγωνίδιο που σας ενδιαφέρει)

Μονό περίπτερο διαστάσεων
3Χ3m (τύπου παγόδα) με ένα
γραφείο υποδοχής και τέσσερα
καθίσματα (δύο «εκθετών» και
δυο επισκεπτών)
Διπλό περίπτερο διαστάσεων
3Χ6m (τύπου παγόδα) με δύο
ξεχωριστά γραφεία υποδοχής και
οκτώ καθίσματα
Τριπλό περίπτερο διαστάσεων
3Χ9m (τύπου παγόδα) με τρία
ξεχωριστά γραφεία και 12
καθίσματα

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται επιπλέον με Φ.Π.Α 24%.

1.400 €

2.500 €

3.300 €

Όροι πληρωμής:
Δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε σαν προκαταβολή εντός δέκα ημερών από την
επιβεβαίωση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το 50% του επιλεγέντος πακέτου (δηλαδή ………………€), με
κατάθεση στον τηρούμενο στην ALPHA BANK τραπεζικό λογαριασμό GR7501 4030 0030
0002 0020 18656 Δικαιούχος Α. Ρούσσος &Σια Ε.Ε. ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί μετά
το πέρας της Έκθεσης εντός πέντε ημερών από την έκδοση των παραστατικών.
Για την ανωτέρω Συμμετοχή, η εταιρία Α. Ρούσσος &Σια ΕΕ. θα εκδώσει σχετικό παραστατικό
προς την εταιρία μας, σύμφωνα με τα ποσά που σημειώνονται στην παρούσα Δήλωση
Συμμετοχής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΛΙΑ 2022 διοργανώνεται από τη LEONARDO PCO στη
Λάρισα, στην Πλατεία Ταχυδρομείου, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.
Η LEONARDO PCO. μπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί ή να απορρίψει αίτημα ενός
εκθέτη για συμμετοχή του στην έκθεση. Κάθε Δήλωση Συμμετοχής για να είναι έγκυρη θα
συνοδεύεται από γραπτή επιβεβαίωση και από αποδεικτικό κατάθεσης σύμφωνα με τους
όρους πληρωμής.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: από 28/06/2022 και ώρες 16:00-23:00.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 29/06/2022 και ώρες: 10:00-21:00.
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ: 29/06/2022 και ώρες 21:00 - 23:00.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυμεί να προβεί σε 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 οιοδήποτε άλλο Οργανισμό Συλλογικής
Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων με την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή
απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε
περίπτωση η LEONARDOPCO ουδεμία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή μουσικής ή
τραγουδιών και την τυχόν με οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
τρίτων.
Με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στο
2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2022 και αποδεχόμαστε όλους τους όρους του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λάρισα, ……/….../2022
Σφραγίδα & Υπογραφή Συμμετέχοντος :

