Όροι και Προϋποθέσεις
1. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από την πλήρη πληρωμή του κατάλληλου
τέλους προγράμματος.
2. Όλα τα τέλη και οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
3. Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας χωρίς χρέωση, εφόσον το κάνετε
τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος.
4. Για ακυρώσεις που έγιναν νωρίτερα από αυτό, υπάρχει πλήρης επιστροφή
χρημάτων. Σημειώστε ότι η κράτηση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο χωρίς
χρέωση.
5. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία έναρξης
του προγράμματος. Δεν θα γίνονται κρατήσεις την ημέρα των προπονήσεων.
6. Όλα τα προγράμματα, οι δραστηριότητες και οι χώροι μπορούν να αλλάξουν
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τον προγραμματισμό ή και μη ικανοποιητικό
αριθμό συμμετεχόντων. Μπορούμε να ακυρώσουμε οποιαδήποτε προγράμματα ή /
και να αλλάξουμε τις πληροφορίες που δίνονται, αν αυτό είναι απαραίτητο για
οποιονδήποτε λόγο. Αν χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε
λόγο, θα προσφέρουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα (εάν είναι διαθέσιμο και
κατάλληλο) ή πλήρη επιστροφή χρημάτων.
7. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο συμμετέχων είναι σε καλή φυσική κατάσταση και
ικανός να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου αποδέχεστε
όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
8. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες ανάλογα με τις ιατρικές
πληροφορίες που μας υποβάλατε πριν να δεχτούμε την κράτησή σας.
9. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων χρειάζεται ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε προγράμματος τότε, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε γραπτής
ειδοποίησης
(η όποια πρέπει να ληφθεί πριν από την έναρξη του σχετικού
προγράμματος) από γονέα ή κηδεμόνα περί του αντιθέτου, τότε θα διευθετηθεί από
εμάς η κατάλληλη και αναγκαία θεραπεία..
10. Εκτός από το θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από οποιαδήποτε
αμέλεια του ΓΣΠ, ούτε ο ΓΣΠ ούτε η LFC International Academy Cyprus , ούτε κάποιο
από τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί του δεν είναι υπεύθυνοι για :
(I) οποιαδήποτε απώλειας, ζημίας ή τραυματισμού σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή
σε οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε σχέση με
οποιαδήποτε αιτία · (IΙ) για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλειας χρήσης,
απώλειας ευκαιρίας ή οποιωνδήποτε έμμεσων, οικονομικών ή συνεπαγόμενων
απωλειών · Και / ή (ΙΙΙ) τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ακύρωση,
αναβολή ή αναδιάταξη ενός προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να
περιορίζονται σε οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.
11. Σας συνιστούμε να εξασφαλίσετε ασφάλιση δραστηριότητας, ταξιδιού και
προσωπικής ιδιοκτησίας για όλα τα προγράμματα μας.
12. Το κόστος τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από εσάς ή από οποιονδήποτε
συμμετέχοντα που έχετε εγγράψει στο πρόγραμμα σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή
εγκαταστάσεις θα σας μεταβιβαστεί.
13. Θεωρούμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία όλων των
συμμετεχόντων που παρακολουθούν προγράμματα. Επομένως, διατηρούμε το
δικαίωμα να αφαιρέσουμε από τα μαθήματά μας, χωρίς επιστροφή χρημάτων,
οποιονδήποτε συμμετέχοντα που έχει προβεί σε εκφοβισμό, και/η συμπεριφέρεται με
τρόπο που να μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους άλλους ή γενικά να διαταράξει.
14. Οι θέσεις σε όλα τα μαθήματα είναι περιορισμένες. Θα διατεθούν με βάση την
σειρά των κρατήσεων.

15. Εάν ένα μάθημα είναι πλήρες, οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να εγγραφούν στην
λίστα αλληλογραφίας μας ή να κλείσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα.
16. Θα σας επιβεβαιώσουμε την αποδοχή ή όχι της κράτησής σας. Αν δεν ληφθεί
επιβεβαίωση εντός 28 ημερών από την τοποθέτηση της κράτησής σας ή εντός 5
ημερών από το μάθημα, αν αυτό είναι νωρίτερο, καλέστε το LFC International
Academy Cyprus στο +35722874052.
17. Οι ποδοσφαιριστές της LFC δεν παρευρίσκονται σε κανένα από τα προγράμματα
μας.
18. Συμφωνείτε να μας χορηγήσετε το δικαίωμα ανά το παγκόσμιο, χωρίς έγκριση ή
αποζημίωση, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, τη φωτογραφία ή την εικόνα του
συμμετέχοντα, για λογικούς εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε επίσης να μας
χορηγήσετε άδεια χρήσης οποιουδήποτε ηλεκτρονικού σχολιασμού για τους λογικούς
μας εμπορικούς σκοπούς.
19. Δεν επιτρέπουμε φωτογραφικές μηχανές, βίντεο ή άλλες συσκευές
μαγνητοσκόπησης ή ηχογράφησης
ή φωτογράφισης σε προπονήσεις
από
οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους επίσημα ορισμένους φωτογράφους της LFC και
συνεπώς ούτε εσείς ούτε ο συμμετέχων μπορεί να καταγράψει ή να επιχειρήσει να
φωτογραφίσει ή να καταγράψει (μόνιμα ή προσωρινά) ή να μεταδίδουν κινούμενες
εικόνες ή φωνές οποιουδήποτε στο μάθημα. Ο ΓΣΠ δεν εγγυάται ότι ο κάθε
συμμετέχων θα φωτογραφηθεί στην επιλεγμένη πορεία του από τον επίσημο
φωτογράφο μας.
20. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο προπόνησης
της LFC International Academy Cyprus μόνο για να εγγράψουν το παιδί τους. Ο
χρόνος λήξης των προπονήσεων και η παραλαβή των παιδιών θα επιβεβαιωθεί από
τον προπονητή την πρώτη μέρα του προγράμματος. Για προγράμματα συνδυασμένα
με διαμονή οι γονείς δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται σε κανένα σημείο μετά την
εγγραφή του παιδιού τους.
21. Ούτε εσείς ούτε ο συμμετέχων αποκαλύπτετε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
πτυχή της διδασκαλίας για εμπορικούς σκοπούς. Οι θέσεις μαθημάτων δεν μπορούν
να μεταπωληθούν για κανένα εμπορικό κέρδος.
22. Αν δεν είστε ο γονέας ή ο κηδεμόνας του συμμετέχοντα, επιβεβαιώνετε ότι έχετε
ενημερώσει τον γονέα ή κηδεμόνα για την κράτηση υπό τους όρους και
προϋποθέσεις και ότι έχουν συμφωνήσει με αυτούς. Εάν πραγματοποιείτε
τηλεφωνική κράτηση, συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας κατά την
κράτηση μέσω του προσωπικού μας.
23. Οι πληροφορίες σχετικά με μια κράτηση δεν θα αποκαλυφθούν σε κανέναν εκτός
από τον ενήλικα που πραγματοποίησε απευθείας την κράτηση.
24. Ο ΓΣΠ δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν χαμένα ή απολεσθέντα αντικείμενα σε
οποιοδήποτε από τα προγράμματα μας ούτε ο ΓΣΠ θα έχει ευθύνη για την
επιστροφή των εν λόγω αντικειμένων.

