
1. Η αγορά του ειςιτθρίου παρζχει ςτον κάτοχό του δικαίωμα ειςόδου ςτο 

παιδικό φεςτιβάλ «Π100 Πλανιτθσ Τεχνόπολθσ» («Φεςτιβάλ») που 

πραγματοποιείται ςτο χϊρο τθσ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 

(«Τεχνόπολθ») 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2019, ιςχφει για μία και μόνο θμζρα 

ειςόδου, και ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ αποδοχι των κατωτζρω όρων. Για το 

ειςιτιριο διθμζρου από 21 ζωσ 22 Σεπτεμβρίου 2019. 

2. Το προςωπικό αςφαλείασ βρίςκεται ςτον χϊρο με ςκοπό να εξαςφαλίςει τθν 

εξυπθρζτθςθ και αςφάλεια του κοινοφ για τθν ομαλι διεξαγωγι του φεςτιβάλ 

και των λοιπϊν εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο. Το κοινό 

οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ του προςωπικοφ αςφαλείασ και να 

μθν διςτάςει να ζρκει ςε επαφι μαηί τουσ εφόςον παραςτεί ανάγκθ. 

3. Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά γυάλινων φιαλϊν, εφφλεκτων υλικϊν ι άλλων 

επικίνδυνων αντικειμζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ του χϊρου. Το εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό αςφαλείασ ζχει δικαίωμα ελζγχου όλων των παραπάνω. Δεν 

επιτρζπεται θ είςοδοσ εντόσ του χϊρου ςε άτομα υπό τθν επιρεια  αλκοόλ ι 

άλλων ουςιϊν. 

4. Η είςοδοσ ςε άτομα κάτω των δεκαοκτϊ ετϊν επιτρζπεται μόνο με ςυνοδό. Ο 

κάκε ειςερχόμενοσ ςτο χϊρο είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν προςωπικι 

του αςφάλεια, για τθν αςφάλεια των ανθλίκων που ςυνοδεφει κακϊσ και για 

τθν αποδοχι και τιρθςθ των παρόντων όρων από τουσ ανιλικουσ που 

ςυνοδεφει.  

5. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε ενιλικεσ που δεν ςυνοδεφουν παιδιά εκτόσ αν 

διακζτουν ενεργι κάρτα εκπαιδευτικοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ αγορά των 

ειςιτθρίων κα γίνεται μόνο ςτο ταμείο. 

6. Η είςοδοσ ςτο φεςτιβάλ είναι δωρεάν για παιδιά ζωσ 2 ετϊν. 
 

7. Στισ επιμζρουσ εκδθλϊςεισ με περιοριςμζνεσ κζςεισ θ είςοδοσ δεν είναι 

εξαςφαλιςμζνθ, και κα τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ. Για τθ ςυμμετοχι 

ανθλίκου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ ενδζχεται να απαιτείται προθγοφμενθ 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ςυνοδοφ.  

 

8. Η φωτογράφθςθ ι βιντεοςκόπθςθ των εκδθλϊςεων και των χϊρων του 

Φεςτιβάλ, δεν επιτρζπεται ςτα ςθμεία που υπάρχει απαγορευτικι ςιμανςθ, 

παρά μόνο μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ Τεχνόπολθσ και με τουσ 

εκεί αναφερόμενουσ όρουσ.  

9. Για τθν παραγωγι, αναπαραγωγι, χριςθ και διάδοςθ ςτο κοινό, για άμεςο ι 

ζμμεςο οικονομικό ι εμπορικό ι επαγγελματικό ςκοπό, φωτογραφιϊν, 

αντιγράφων, απεικονίςεων ι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων τθσ Τεχνόπολθσ,κακϊσ και των εκκεμάτων και εκδθλϊςεων 

του Φεςτιβάλ με οποιονδιποτε τρόπο και μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνων των 



θλεκτρονικϊν και ψθφιακϊν, του διαδικτφου (internet), των δικτφων 

τθλεπικοινωνιακισ ι άλλθσ ςφνδεςθσ και τθ δθμιουργία βάςεων δεδομζνων με 

εικόνεσ ι ςτοιχεία των παραπάνω, απαιτείται προθγοφμενθ άδεια, που 

παρζχεται από τθν Τεχνόπολθ με τθν υπογραφι ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ και 

με τουσ εκεί αναφερόμενουσ ειδικοφσ όρουσ. Ζντυπα ςχετικϊν αιτιςεων 

διατίκενται ςτο χϊρο ζκδοςθσ ειςιτθρίων. 

10. Η Τεχνόπολθ διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του προγράμματοσ του Φεςτιβάλ, 

ι διακοπισ αυτοφ.  

11. Μζρθ του Φεςτιβάλ  πικανόν να φωτογραφθκοφν ι βιντεοςκοπθκοφν από τθν  

Τεχνόπολθ για λόγουσ αρχείου κακϊσ και για τθ διαφιμιςθ και προϊκθςθ του 

Φεςτιβάλ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Τεχνόπολθσ και των ςυμμετεχόντων. 

Ακόμθ, μζρθ των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ πικανόν να φωτογραφθκοφν ι 

βιντεοςκοπθκοφν από τθν  Τεχνόπολθ ι να αναμεταδοκοφν μζςω διαδικτφου ι 

τθλεοπτικά,για λόγουσ αρχείου, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και 

τθν προϊκθςθ του Φεςτιβάλ. Μζλθ του κοινοφ που κα εμφανίηονται ςε αυτά, 

δε κα ζχουν καμία απαίτθςθ από οποιονδιποτε αντλεί δικαιϊματα από τθ 

φωτογράφθςθ ι βιντεοςκόπθςθ ι αναμετάδοςθ. Η είςοδοσ τουσ ςτο Φεςτιβάλ 

ςυνιςτά ςυγκατάθεςη για την εν λόγω βιντεοςκόπηςη/ φωτογράφηςη  / 

αναμετάδοςη. 

12. Στισ κλειςτζσ αίκουςεσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε ηϊα ςυντροφιάσ.  

13.  Για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να καλείτε το 

τθλζφωνο 2130109300. 

 


