ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ DUSTBALL 4000

1.Το
Dustball4000
(«γεγονός»)
είναι
μία
οργανωμένη οδική περιήγηση. Το Dustball4000
(«γεγονός») δεν είναι αγώνας ή διαγωνισμός. ΔΕΝ
πρέπει με κανέναν τρόπο να ανταγωνίζεστε κάποιον
από
τους
συμμετέχοντες.
ΔΕΝ
πρέπει
να
στοιχηματίσετε με κανέναν τρόπο ως προς κάτι που
έχει να κάνει με το γεγονός. Θα πρέπει να οδηγείτε
με ασφάλεια και απαραίτητη ευγένεια για τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και το κοινό.
2.Το
Dustball4000
(το
«γεγονός»)
θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ – Τετάρτη 11 Ιουνίου
2008 – Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008.
3.Το γεγονός ακολουθεί μία διαδρομή που ξεκινά
από την Αθήνα και καταλήγει στην Αθήνα
διασχίζοντας πόλεις διαφόρων χωρών όπως είναι οι
Βενετία (Venice,Italy), Monte Carlo (Monte Carlo,
Monaco), Βαρκελώνη (Barcelona, Spain), Marbella
(Marbella,
Spain),
Marrakech
(Marrakech,
Morocco). Κάθε μέρα του γεγονότος διαφέρει ως
προς τη δομή της και συχνά θα πρέπει να οδηγείτε
για διαφορετικό αριθμό χιλιομέτρων και ωρών.
Ωστόσο, τις περισσότερες μέρες θα ακολουθείται μία
βασική δομή με οδήγηση κατά τη διάρκεια της
ημέρας και πάρτυ το βράδυ. Η ακριβής διαδρομή
καθώς και λεπτομέρειες για κάθε προορισμό θα
κοινοποιηθούν σε εκδήλωση πριν την εκκίνηση.
4.Δεν υπάρχουν κατηγορίες και το γεγονός είναι
ανοιχτό σε όλους τους κατασκευαστές, μοντέλα και
έτη κατασκευής των οχημάτων. Οι θέσεις είναι
περιορισμένες σε μόλις 40 οχήματα, οπότε δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε διαθεσιμότητα – αλλά όσο
πιο εντυπωσιακό και εκκεντρικό είναι το αυτοκίνητο,
τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβει
μέρος.
5. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρέωση
του κάθε συμμετέχοντος στο
Dustball4000, ο
οποίος οφείλει να έχει προμηθευτεί την «πράσινη
κάρτα» από την ασφαλιστική του εταιρία το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008.
6.Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18 έτος της
ηλικίας σας μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008
έναρξη του γεγονός, προκειμένου να συμμετάσχετε.
7.Πρέπει να έχετε ένα σύγχρονο, έγκυρο δίπλωμα
οδήγησης που δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό
καθώς επίσης και ταυτότητα και έγκυρο διαβατήριο.
8.Η ημέρα εγγραφής για το γεγονός αρχίζει την
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008 στην Αθήνα (Grande
Bretagne Hotel) μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου
2008. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα
να κατοχυρώσουν θέση για το γεγονός με καταβολή
του κόστους συμμετοχής κατά την εγγραφή τους. Η
θέση δεν μπορεί να κατοχυρωθεί πριν την εξόφληση
του ποσού συμμετοχής.
9.Το κόστος συμμετοχής για το όχημά σας και κάθε
επιπλέον κόστος για επιπλέον επιβάτες και/ ή
συνοδηγούς αναφέρεται στον τιμοκατάλογο, ο

οποίος επισυνάπτεται στους όρους συμμετοχής μαζί
με
την
ακυρωτική
πολιτική
και
αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος.
10.Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει διαμονή
κάθε νύχτα στα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία 4 ή 5
αστέρων μέχρι και την Κυριακή 22 Ιουνίου. Αυτό
συμπεριλαμβάνει τους ναύλους των πλοίων (ΠάτραΒενετία), όλα τα πρωινά, τα αεροπορικά εισιτήρια,
τη μεταφορά των οχημάτων από την Ισπανία στην
Αθήνα, την στάθμευση (parking) καθώς και τις
προκρατήσεις σε διάφορα club. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του ταξιδιού όλοι οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα
μοιράζονται Double/Twin δωμάτια 2 ατόμων για τη
διαμονή τους. Αν επιθυμείτε να διαμείνετε σε
δωμάτιο ανώτερου επιπέδου (Suites) παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τα κεντρικά του Dustball
4000 αφού έχει γίνει δεκτή η συμμετοχή σας. Κάθε
ξενοδοχείο διαθέτει συνήθως μικρό αριθμό Suites
και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί για όλους.
11.Οι
μέθοδοι
πληρωμής
συμπεριλαμβάνουν
πιστωτικές κάρτες (credit και debit), μετρητά καθώς
και επιταγές.
12. Είσαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του
κόστους συμμετοχής του οχήματός σας και κάθε
επιπλέον κόστος για επιπλέον επιβάτες για το δικό
σας ή το υποστηρικτικό σας όχημα. Το κόστος
συμμετοχής για το όχημά σας και κάθε επιπλέον
κόστος για επιπλέον επιβάτες και/ ή συνοδηγούς θα
πρέπει να καταβληθεί και να εξοφληθεί πλήρως για
να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας εντός 10
ημερών από την ημερομηνία αίτησης. Παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές εάν
επιθυμείτε να πληρώσετε σε δόσεις. Σε περίπτωση
που δεν έχετε εξοφλήσει έως την Παρασκευή 30
Απριλίου 2008 η αίτηση σας θα θεωρηθεί άκυρη και
θα ισχύσουν οι παρακρατήσεις που αναφέρονται
στην ακυρωτική πολιτική.
13. Το κόστος συμμετοχής στο γεγονός ΔΕΝ
συμπεριλαμβάνει
προσωπικά
έξοδα,
βενζίνη,
τηλέφωνα ή άλλα έξοδα και δαπάνες που
προκύπτουν κατά τη διαμονή σας σε κάποιο
ξενοδοχείο (συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών
χρεώσεων ή courier που σχετίζονται με την
αποστολή ξεχασμένων αποσκευών),
πρόστιμα
οποιουδήποτε είδους ή ζημιές που προκλήθηκαν σε
οποιοδήποτε μέρος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη,
για τα οποία θα είστε υπεύθυνος ώστε να πληρωθεί
στο διοργανωτή πρόσθετα του κόστους συμμετοχής
μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου
από τους διοργανωτές.
14. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να
αρνηθούν τη συμμετοχή ή να ακυρώσουν το
γεγονός οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε
αιτία (χωρίς να υποχρεούνται να αποκαλύψουν την
αιτία). Στην περίπτωση ματαίωσης του γεγονότος
για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα γίνει επιστροφή
του κόστους εγγραφής.
Σε περίπτωση άρνησης της συμμετοχής σας για
λόγους που δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας ή

σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησής σας θα γίνει
επιστροφή του κόστους εγγραφής.
15. Μετά την έναρξη του γεγονότος, οι διοργανωτές
ΔΕΝ θα προχωρήσουν σε καμία επιστροφή του
κόστους εγγραφής ή πληρωμής αποζημίωσης αν
είσαστε ανίκανοι να συνεχίσετε στο γεγονός για
οποιονδήποτε λόγο. Παρότι όλα τα οχήματα έχουν
αρκετό χρόνο να φτάσουν σε κάθε προορισμό, η
διαδρομή είναι αρκετά απαιτητική. Αν δεν
κατορθώσετε να ολοκληρώσετε οποιοδήποτε μέρος
της διαδρομής και δεν μπορέσετε να διαμείνετε σε
κάποιο από τα προκαθορισμένα μέρη ΔΕΝ θα
δικαιούστε με κανέναν τρόπο κανενός είδους
επιστροφής χρημάτων. Με την εισαγωγή σας στο
γεγονός, τα δρώμενα προγραμματίζονται και η
«παραίτησή σας» δεν σας δίνει το δικαίωμα κανενός
είδους αποζημίωσης.
16.Θα πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους
σχετικούς νόμους και νομοθεσίες της χώρας την
οποία διασχίζετε, συμπεριλαμβανομένων των ορίων
ταχύτητας, νόμους για τους δρόμους, νόμους
σχετικά με την ασφάλεια του οχήματός σας καθώς
και νόμους σχετικά με την κατοχή ή χρήση αλκοόλ,
ναρκωτικών ή οποιασδήποτε άλλης απαγορευμένης
ουσίας. Πρέπει να συμμετάσχετε στο γεγονός με το
όχημα που δηλώσατε εξ αρχής όταν συμπληρώνατε
την αίτηση συμμετοχής. Θα σας επιτραπεί η
συμμετοχή με άλλο όχημα ύστερα από απόφαση
των διοργανωτών. Αν οι διοργανωτές δεν σας
επιτρέψουν να συμμετάσχετε με διαφορετικό όχημα
από αυτό με το οποίο δηλώσατε συμμετοχή στο
γεγονός, θα σας απαγορευτεί η πρόσβαση και
συμμετοχή στο γεγονός και δεν θα δικαιούστε
αίτηση επιστροφής του κόστους εγγραφής. Τα
άτομα που λαμβάνουν μέρος στο γεγονός θα πρέπει
να συμμετάσχουν στο γεγονός. Αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν μπορείτε να λάβετε μέρος η θέση σας
μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιον άλλο άτομο που
θα υποδείξετε εσείς μετά από έγκριση των
διοργανωτών.
17.Το Dustball4000 (ο «διοργανωτής») δεν διατηρεί
καμία ευθύνη για ενδεχόμενες συνέπειες σε
περίπτωση που σας αρνηθεί το πέρασμα και/ ή η
εισαγωγή/ έξοδος από ή προς οποιαδήποτε περιοχή
/χώρα που επισκέπτεστε κατά τη διαδρομή και,
κυριότερα, οποιοδήποτε επιπλέον κόστος προκύψει
υπόκειται στη δική σας ευθύνη.
18.Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε αναλόγως σε κάθε
περίπτωση
σκεπτόμενοι
τους
κανόνες
των
ξενοδοχείων αλλά και άλλων γεγονότων κατά τη
διάρκεια του γεγονότος. Όταν κάνετε εισαγωγή σε
κάποιο ξενοδοχείο θα πρέπει να δίνετε μία πιστωτική
κάρτα ως ασφάλεια για οποιοδήποτε επιπλέον
κόστος ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στην
περιουσία του ξενοδοχείου από εσάς. Κάθε τέτοιο
κόστος που τυχόν προκύψει θα πρέπει να εξοφλείται
προτού
αναχωρήσετε
από
το
ξενοδοχείο
διαφορετικά θα γίνεται χρέωση στην πιστωτική
κάρτα του υπευθύνου.
19.ΔΕΝ επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη
διάρκεια της οδήγησης. ΔΕΝ επιτρέπεται να οδηγείτε
σε καμία περίπτωση κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή
οποιασδήποτε
άλλης
τοξικής
ουσίας.
ΔΕΝ
επιτρέπεται
να
καταναλώνετε
οποιαδήποτε
παράνομη ή τοξική ουσία σε καμία περίπτωση κατά
τη διάρκεια του γεγονότος.

20.ΔΕΝ θα πρέπει να οδηγείτε αν η ικανότητά σας
να το κάνετε με ασφάλεια και σωστά με κάποιον
τρόπο
μειώνεται
λόγω
ασθένειας,
έλλειψη
ξεκούρασης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.
21.Θα αποζημιώσετε τους διοργανωτές, τους
υπευθύνους, υπαλλήλους και συμβούλους για
οποιαδήποτε και κάθε αίτηση, μήνυση και αιτία για
οποιαδήποτε πράξη ή οποιονδήποτε λόγο που θα
προκύψει εναντίον τους από κάποιον τρίτο ως
αποτέλεσμα δική σας συμπεριφοράς ή συμμετοχής
στο γεγονός, που συμπεριλαμβάνει - χωρίς να
περιορίζεται σε - την καταπάτηση από μέρους σας
οποιουδήποτε νόμου ή νομοθεσίας ή την παραβίαση
των όρων συμμετοχής.
22.Συμφωνείτε να έχετε το λογότυπο του Dustball
4000 καθώς και των επίσημων χορηγών του
γεγονότος κολλημένα στο όχημά σας καθ’ όλη τη
διάρκεια του γεγονότος. Δεν σας επιτρέπεται να
αλλάξετε, καλύψετε ή με όποιον άλλο τρόπο
παραποιήσετε τα αυτοκόλλητα αυτά και είναι στην
υποχρέωσή σας να τα διατηρήσετε καθαρά και
ευκρινή καθ’ όλη τη διάρκεια του γεγονότος. Τα
αυτοκόλλητα που σας παρέχουν οι διοργανωτές δεν
είναι μόνιμα και απομακρύνονται εύκολα χωρίς να
προκαλούν ζημιά στο χρώμα των οχημάτων. Οι
διοργανωτές
δεν
θα
είναι
υπεύθυνοι
για
οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο χρώμα των
οχημάτων από την τοποθέτηση ή απομάκρυνσή
τους.
23.Προσωπική χρηματοδότηση του οχήματός σας, ή
του ρουχισμού σας επιτρέπεται μόνο εφόσον
αποκτήσετε προηγουμένως την έγγραφη συμφωνία
των διοργανωτών. Προκειμένου να αποφασιστεί από
τους επίσημους χορηγούς αν θα σας δοθεί
εγγράφως η άδεια για προσωπικούς χορηγούς (με
μέγιστο αριθμό δύο) εξαρτάται από την ταυτότητα
των χορηγών σας ενώ
θα σας επιτραπεί να
τοποθετήσετε τους προσωπικούς σας χορηγούς/ τα
ονόματά τους, τις μάρκες και/ ή τα λογότυπά τους
σε μονάχα 2 προκαθορισμένες θέσεις, τόσο στο
συμμετέχον όχημα όσο και στο υποστηρικτικό
καθώς και/ ή στο ρουχισμό, δεδομένου ότι οι
χορηγοί δεν ανταγωνίζονται ή με κάποιο τρόπο
έρχονται σε σύγκρουση με τους επίσημους
χορηγούς του γεγονότος. Οι διοργανωτές θα
αποφασίσουν για το μέγεθος και τη θέση του
ονόματος των χορηγών σας, της μάρκας και/ ή του
λογότυπού τους στο δικό σας ή το υποστηρικτικό
όχημα καθώς και/ ή στο ρουχισμό. Αν επιθυμείτε να
τοποθετήσετε το όνομα των χορηγών σας, της
μάρκας και/ ή του λογότυπού τους στο όχημα σας
καθώς και/ή στο ρουχισμό θα πρέπει να καταθέσετε
έγγραφη αίτηση (στους διοργανωτές) τουλάχιστον
45 ημέρες πριν την έναρξη του γεγονότος
προκειμένου να σας επιτραπεί. Θα σας επιτραπεί να
τοποθετήσετε το όνομα των χορηγών σας, της
μάρκας και/ή του λογότυπού τους στο όχημα σας
καθώς και/ ή στο ρουχισμό στο μέγεθος και τα
σημεία που θα συμφωνηθεί με τους διοργανωτές, με
την προϋπόθεση ότι οι χορηγοί σας δεν
ανταγωνίζονται ή με κάποιο τρόπο έρχονται σε
σύγκρουση με τους επίσημους χορηγούς του
γεγονότος.
Οι
διοργανωτές
διατηρούν
κάθε
δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή οχημάτων που
χορηγούνται από μη εξουσιοδοτημένους χορηγούς ή
ιδιώτες.

24.Αν φτάσετε στο σημείο ή επιδιώξετε να
συμμετάσχετε στο γεγονός με το όχημα και/ή το
ρουχισμό να προβάλουν τη μάρκα κάποιου χορηγού
που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τους διοργανωτές,
θα σας ζητηθεί να απομακρύνεται την προβολή από
το όχημα και/ή το ρουχισμό ενώ αν δεν το κάνετε
θα σας απαγορευτεί η πρόσβαση και συμμετοχή στο
γεγονός και δεν θα δικαιούστε επιστροφή του
κόστους συμμετοχής.
25.Με τη συμμετοχή σας στο γεγονός δίνετε την
έγκρισή σας για να φωτογραφηθείτε και να
συμπεριληφθείτε
στην
κινηματογράφηση
του
γεγονότος. Συνεπώς παραιτείστε από κάθε και όλα
τα δικαιώματα για δημοσιότητα ή μυστικότητα και
εξουσιοδοτείτε τους διοργανωτές με κάθε δικαίωμα
και άδεια για τη χρήση και αξιοποίηση της
εμφάνισής σας στο γεγονός έπ’ αόριστον με κάθε
και όλους τους τρόπους και τα μέσα σε όλο τον
κόσμο. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι οι διοργανωτές
είναι οι μοναδικοί κριτές για τη χρήση ή μη χρήση
φωτογραφιών ή μέρους τηλεοπτικού φιλμ όπου
εμφανίζεστε ενώ μπορεί να μεταποιηθούν με μόνη
την κρίση των διοργανωτών. Δίνετε τη συγκατάθεσή
σας για τη χρήση του ονόματος, της εικόνας, της
ομοιότητας, φωνής και βιογραφικών σας στοιχείων
σχετικά με κάθε και όλα τα μέρη τηλεοπτικού φιλμ,
δημοσιότητας και σχετικού προωθητικού υλικού και
για κάθε άλλη δημοσιότητα και προωθητικούς
λόγους. Αποδεσμεύετε σαφώς τους διοργανωτές,
τους
σκηνοθέτες,
υπαλλήλους,
συντελεστές,
συμβούλους, κατόχους αδείας και πληρεξούσιους
από και για κάθε απαίτηση που μπορεί ή ενδέχεται
να έχετε σχετικά με παραβίαση προσωπικής ζωής,
συκοφαντία ή κάθε αιτία δράσης που μπορεί να
προκύπτει από την παραγωγή, διανομή, μετάδοση ή
έκθεση φωτογραφιών ή αποσπάσματος τηλεοπτικού
φιλμ ή οποιουδήποτε άλλου προωθητικού υλικού.
26.Σας δίνεται το δικαίωμα να πάρετε φωτογραφίες
καθώς και τηλεοπτικό φιλμ από την συμμετοχή σας
στο γεγονός για μη-εμπορικούς λόγους (δηλαδή για
προσωπική και ιδιωτική χρήση μονάχα). Ειδικότερα,
δεν σας επιτρέπεται να αναπαράγετε ή να
χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες ή μέρος τηλεοπτικού
φιλμ από το γεγονός σε καμία ιστοσελίδα, σε κανένα
έντυπο μέσο ή ύλη καθώς και σε κανένα τηλεοπτικό
πρόγραμμα χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει την
έγγραφη συμφωνία των διοργανωτών. Συνεπώς
συμφωνείτε να αναθέσετε έπ’ αόριστον όλα σας τα
δικαιώματα,
τίτλους
και
ενδιαφέροντα
του
παγκοσμίου copyright καθώς και όλα τα πνευματικά
σας δικαιώματα σε τέτοιες φωτογραφίες ή
κινηματογραφικό υλικό καθώς και τα αποκλειστικά
παγκόσμια δικαιώματα για εκμετάλλευση αυτών
στους διοργανωτές. Είσαστε υποχρεωμένοι, σε
περίπτωση που αυτό σας ζητηθεί, να παραδώσετε
εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του
γεγονότος στους διοργανωτές χωρίς κανένα κόστος
για αυτούς, μία κασέτα σε μορφή DigiBeta (PAL) ή
DV (PAL) από κάθε τηλεοπτικό υλικό που
προέρχεται από εσάς κατά τη διάρκεια του
γεγονότος καθώς και αντίγραφα όλων των
φωτογραφιών που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια
του γεγονότος.
27.Δεν θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το
σήμα "Dustball 4000" για κανέναν απολύτως λόγο
(πέραν της τοποθέτησης των αυτοκόλλητων στο
όχημά σας) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη

έγκριση και συγκατάθεση των διοργανωτών. Πιο
συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
το σήμα "Dustball 4000" σε καμία ιστοσελίδα ή σε
κανένα τυπωμένο υλικό χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη
έγκριση
και
συγκατάθεση
των
διοργανωτών.
28. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να
αλλάξουν τους όρους συμμετοχής κατά διαστήματα
με την υποχρέωση να σας ενημερώνουν για τυχόν
αλλαγές. Θα κρίνεται σκόπιμο ότι έχετε αποδεχτεί
τους βελτιωμένους όρους συμμετοχής με τη
συμμετοχή σας στο γεγονός.
29. Αν καταπατήσετε οποιονδήποτε από τους
παραπάνω όρους ή αρνηθείτε να ακολουθήσετε τις
οδηγίες που σας δίνονται κατά τη διάρκεια του
γεγονότος από τους διοργανωτές, ενδέχεται να σας
αρνηθεί η συνέχιση της συμμετοχής σας στο
γεγονός και δεν θα δικαιούστε επιστροφή του
κόστους συμμετοχής.
30.Συνειδητοποιώ και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή
σε ένα γεγονός όπως το Dustball4000 είναι
ενδεχομένως επικίνδυνη και ότι υπάρχουν διάφοροι
κίνδυνοι που μπορεί να συσχετίζονται με τη
συμμετοχή μου. Τέτοιοι κίνδυνοι και φόβοι μπορεί
να είναι αλλά δεν περιορίζονται σε, αυτοκινητιστικά
ατυχήματα, συγκρούσεις με πεζούς, οχήματα,
άλλους οδηγούς και/ ή σταθμευμένα ή κινούμενα
οχήματα και αμέλεια άλλων οδηγών. Επιπλέον,
κατανοώ πλήρως και συνειδητοποιώ ότι η
συμμετοχή μου στο γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρή σωματική βλάβη και/ ή στο δικό μου θάνατο
ή
άλλων.
Επιπλέον,
κατανοώ
πλήρως
και
συνειδητοποιώ ότι η διαδρομή του γεγονότος
απαιτεί την οδήγηση σε δημόσιους εθνικούς
δρόμους στους οποίους αναμένονται τα προβλήματα
του οδοιπορικού. Ακόμη, αντιλαμβάνομαι ότι η
συμμετοχή μου στο γεγονός απαιτεί επίμοχθη
σωματική προσπάθεια, εφόσον οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να οδηγούν για μεγάλες χρονικές περιόδους
για αρκετές ημέρες, ενώ συμπεριλαμβάνεται ο
κίνδυνος που υπάρχει με την οδήγηση με δυσμενή
καιρό. Έχοντας πλήρη επίγνωση και κατανοώντας
τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή
μου στο γεγονός, συμμετέχω στο γεγονός
εθελοντικά και αποδέχομαι ολοκληρωτικά και
θεωρώ πιθανό κάθε πιθανό κίνδυνο για απώλεια,
βλάβη, ζημιά ή τραυματισμό (συμπεριλαμβανομένου
του θανάτου).
31.Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μου έχει επιτραπεί η
συμμετοχή
στο
γεγονός,
παραιτούμαι
κάθε
δικαιώματος και για πάντα απαλλάσσω τον εαυτό
μου,
τους
κληρονόμους
μου,
εκτελεστές,
διαχειριστές και νομικούς εκπροσώπους από κάθε
και όλα τα δικαιώματα και/ή τις απαιτήσεις που έχω,
μπορεί να έχω ή ενδέχεται να μου προκύψουν στο
μέλλον εναντίον των διοργανωτών, των διοικητικών
στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, συμβούλων,
αντιπροσώπων και χορηγών του γεγονότος για κάθε
και
όλες
τις
ζημιές,
ατυχήματα
(συμπεριλαμβανομένου του θανάτου) και/ ή
απαιτήσεις που μπορεί να μου γεννηθούν και θα
πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή μου
στο γεγονός (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια του γεγονότος) ακόμη και αν οι
ζημιές, ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένου του
θανάτου) και/ ή απαιτήσεις προκληθούν από

αμέλεια των ανθρώπων που αναφέρονται παραπάνω
ή άλλως. Επιπλέον, δεσμεύομαι να μην μηνύσω
τους διοργανωτές, διοικητικά στελέχη, διευθυντές,
υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους, και
χορηγούς του γεγονότος για όποια ή όλες τις ζημιές,
ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου)
και/ ή απαιτήσεις που μπορεί να μου γεννηθούν και
θα πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή μου
στο γεγονός. Αυτή η αποδέσμευση και απαλλαγή
ευθυνών συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται
σε, απαιτήσεις και αξιώματα για σωματική βλάβη,
θάνατο, χρηματική απώλεια, αθέτηση συμβολαίου,
χαμένες αποδοχές, συμμετοχή σε αποζημίωση,
αμέλεια
ή
οποιαδήποτε
άλλη
νομικώς
αναγνωρισμένη απαίτηση μπορεί να προκύψει μέσα
από τη συμμετοχή μου στο γεγονός (που
συμπεριλαμβάνει όλα τα νομικά κόστη που μπορεί
να συνδέονται με τις απαιτήσεις αυτές).
32.Συμφωνώ
όπως
απαλλάξω,
υπερασπίσω,
αποζημιώσω και δεν θεωρήσω υπεύθυνους τους
διοργανωτές,
διοικητικά
στελέχη,
διευθυντές,
υπαλλήλους,
συμβούλους,
αντιπροσώπους,
χορηγούς του γεγονότος, κατόχους αδείας και
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για οποιαδήποτε
και όλες τις απαιτήσεις, αξιώσεις, ζημιές, μηνύσεις,
νομικές ευθύνες ή ενέργειες που προκύπτουν άμεσα
ή έμμεσα από τις ενέργειές που ή με κάποιον τρόπο
μέσα από τη συμμετοχή μου στο γεγονός είτε
πραγματοποιήθηκαν είτε αξιώθηκαν κατά τη
διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος,
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών
και εξόδων καθώς και κάθε ποσό που οι
διοργανωτές μπορεί να πληρώσουν ως διακανονισμό
ή συμβιβασμό για κάθε τέτοια απαίτηση ή νομική
ευθύνη.
33. Συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους
όρους εισαγωγής του γεγονότος. Αναγνωρίζω και
κατανοώ ότι οι διοργανωτές του γεγονότος θα
κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες θα
συμφωνήσουν με τους όρους συμμετοχής, αλλά δεν

μπορούν να εγγυηθούν ότι οι συμμετέχοντες θα
τηρήσουν αυτούς τους όρους συμμετοχής.
34.Δηλώνω ότι έχω διαβάσει αυτό το έγγραφο
αποποίησης δικαιωμάτων, έχω κατανοήσει τους
όρους
του
πλήρως
και
καταλαβαίνω
ότι
υπογράφοντάς
την
αίτηση
συμμετοχής
έχω
παραιτηθεί κάθε αξιόλογου δικαιώματος. Το έχω
κάνει με ελεύθερη βούληση και χωρίς οποιοδήποτε
δέλεαρ, εξαναγκασμό ή βία.
35.Σκοπεύω το έγγραφο αυτό να αποτελεί μία άνευ
όρων απαλλαγή από κάθε νομική ευθύνη στο
μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από τη
νομοθεσία. Συμφωνώ ότι, αν οποιοδήποτε σημείο
του εγγράφου αυτού αποδειχθεί ότι είναι άκυρο, το
υπόλοιπο του εγγράφου θα εξακολουθήσει να είναι
έγκυρο και σε ισχύ. Παρακαλώ σημειώστε ότι
συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και
αποδεχόμενοι
αυτούς
τους
όρους
και
τις
προϋποθέσεις συνάπτετε μαζί μας έναν νομικό
δεσμό για τη συμμετοχή σας στο γεγονός κάτω από
αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Επίσης
δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν
στην αίτηση συμμετοχής είναι σωστές και δηλώνω
ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους
και τις προϋποθέσεις και ότι συμφωνώ πλήρως με
τους
παραπάνω
όρους
και
προϋποθέσεις
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αποποίησης
και απελευθέρωσης) και αποδέχομαι όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη
συμμετοχή μου στο γεγονός. Κατανοώ ότι, παρόλο
που οι διοργανωτές θα φροντίσουν για τη
διαφύλαξη των προσωπικών μου πληροφοριών, δεν
θα έχουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκύψει
απώλεια ή κλοπή των πληροφοριών αυτών. Δίνω τη
συγκατάθεσή μου ως προς το να δοθούν τα
προσωπικά μου στοιχεία σε τρίτους, όπως οι
διοργανωτές κρίνουν απαραίτητο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η συμμετοχή ενός οχήματος στο Dustball 4000 μπορεί να γίνει με τους
παρακάτω συνδυασμούς:
Οδηγός με συνοδηγό και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο

€10.800

Οδηγός χωρίς συνοδηγό και διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο

€8.800

Οδηγός με δύο συνεπιβάτες και διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο

€13.500

Οδηγός με συνοδηγό και διαμονή σε junior suite δωμάτιο

€16.000

Οδηγός με τρεις συνεπιβάτες και διαμονή σε δύο δίκλινα δωμάτια

€20.000

Για συμμετοχή στο Dustball 4000 με διαφορετικό συνδυασμό από τους παραπάνω,
επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή για λεπτομέρειες και κόστος.
Επιπλέον δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Full Print αυτοκινήτου

€1.400

Ελικόπτερο για το Nikki Beach, St. Tropez, ανά άτομο

€300

Δείπνο σε Barcelona/Marbella/Marrakech, ανά άτομο

€450

Ακυρωτική Πολιτική
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας, θα σας επιστραφεί το αντίστοιχο
ποσοστό του συνολικού κόστους ανάλογα με την περίοδο που ακυρώσετε.
έως 15 Φεβρουαρίου 2008

90%

έως 3 Μαρτίου 2008

70%

έως 17 Μαρτίου 2008

50%

έως 30 Απριλίου 2008

10%

μετά τις 30 Απριλίου 2008

0%

