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• Παρακαλούµε αφού επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µε το Ίδρυµα στο τηλέφωνο 

+30 210 2389019 και οριστεί από κοινού η ηµέρα και ώρα συµµετοχής στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµπληρώστε και στείλτε την αίτηση-δήλωση 
συµµετοχής και το έγγραφο των όρων και προϋποθέσεων επίσκεψης 
υπογεγραµµένο µε e-mail στο edu@takisfoundation.org . 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση αποστολής της σχετικής αίτησης- δήλωσης 
συµµετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το Ίδρυµα, στο πλαίσιο του νέου 
Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679, 
διατηρεί ως προσωπικά δεδοµένα, τα ατοµικά σας στοιχεία που περιέχονται 
στην ως άνω αίτηση-δήλωση. Τα ατοµικά αυτά στοιχεία παραµένουν 
εµπιστευτικά και µε την αποστολή της ως άνω αίτησης-δήλωσης και την 
υπογραφή του παρόντος εγγράφου των όρων και προϋποθέσεων  βεβαιώνετε 
ότι αποδέχεστε και συµφωνείτε µε την διατήρηση των προσωπικών σας 
δεδοµένων, εκ µέρους του Ιδρύµατος. 

• Κάθε σχολική οµάδα θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τους 
εκπαιδευτικούς, η παρουσία των οποίων κρίνεται απαραίτητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σε καµία περίπτωση οι 
σχολικές οµάδες δεν παραµένουν στους εκθεσιακούς χώρους αλλά και στους 
εξωτερικούς χώρους χωρίς την εποπτεία των συνοδών εκπαιδευτικών.  

• Για την εύρυθµη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι σχολικές 
οµάδες θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τη συµφωνηµένη ώρα και να βρίσκονται 
στο χώρο υποδοχής τουλάχιστον 10’ πριν την έναρξή του. Τυχόν καθυστέρηση 
δε συνεπάγεται παράταση του χρόνου διεξαγωγής του προγράµµατος.   

• Για την ασφάλεια των εκθεµάτων-έργων τέχνης αλλά και των µαθητών 
παρακαλούµε όπως υπάρχει σαφής ενηµέρωση από τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς ως προς την αρµόζουσα συµπεριφορά των µαθητών στο 
Ίδρυµα.  

• Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση των εκθεµάτων-έργων τέχνης εντός των 
εσωτερικών χώρων καθώς και των ίδιων των εσωτερικών εκθεσιακών χώρων 
του Ιδρύµατος (µε ή χωρίς φλας). Επιτρέπονται µόνο γενικές ερασιτεχνικές 
λήψεις στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύµατος.  

• Απαγορεύεται η απτή επαφή των µη διαδραστικών εκθεµάτων.  
• Δεν επιτρέπεται η όχληση των εισηγητών και η παρεµπόδιση διεξαγωγής του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
• Το Ίδρυµα δεν διαθέτει κυλικείο. Η κατανάλωση σνακ και ποτών απαγορεύεται 

κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων παρά µόνο πριν και µετά 
τη διεξαγωγή τους στους ειδικούς χώρους του Ιδρύµατος.  
 

 



	

	

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 60’ 
• ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 

a. Προσχολική Αγωγή και Νηπιαγωγείο : Τρίτη 10:00  
b. Α’ – Δ’ Δηµοτικού : Πέµπτη 10:00  
c. Ε’ – ΣΤ’ Δηµοτικού : Πέµπτη 11:00  

 
• ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:7€ / µαθητή 
• ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Πληρωµή µε µετρητά : Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να έχουν συγκεντρώσει το αντίτιµο του εισιτηρίου από τους µαθητές και να το 
παραδίδουν στον αρµόδιο υπάλληλο του Ιδρύµατος.  

• Το Ίδρυµα µπορεί να υποδεχτεί έως και 25 µαθητές ανά τµήµα και ανά ώρα (σε 
ειδικές περιπτώσεις έως και 30).  

• ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ : Το Ίδρυµα διαθέτει δωρεάν χώρο parking. Τα σχολικά 
λεωφορεία έχουν πρόσβαση και χώρο στάθµευσης από τον παράλληλο 
δρόµο της εισόδου του Ιδρύµατος (οδός Πύλου)  

• Ακολουθεί χάρτης της περιοχή (κάνοντας «κλικ» στην παρακάτω εικόνα 
µεταφέρεστε στον διαδικτυακό χάρτη-googlemaps).  
Πρόσβαση µέσω Αττικής Οδού: Έξοδος 7 Λεωφόρος Δηµοκρατίας(Το Ίδρυµα 
απέχει 5’ από την έξοδο στην λεωφ. Δηµοκρατίας)  
Πρόσβαση και µέσω Εθνικής Οδού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
 
Παρακαλείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του σχολείου, να ενηµερώσει 
έγκαιρα το Ίδρυµα σε περίπτωση ακύρωσης ή/και τροποποίησης της 
επίσκεψης, καθώς επίσης και σε περίπτωση µεγάλης απόκλισης του 
αριθµού των συµµετεχόντων µαθητών. 


