
	

	

	
ΟΡΟΙ	ΚΑΙ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΟΜΑΔΩΝ	ΣΤΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	–	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΚΑΙ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	
	

• 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	 οποία	 είναι	 τα	 ελάχιστα	 και	 απολύτως	
αναγκαία	 για	 την	 επίτευξη	 του	 σκοπού	 για	 τον	 οποίο	 προορίζονται.	 Το	
Ίδρυμα	είναι	υπεύθυνο	για	την	προστασία	των	προσωπικών	δεδομένων	που	
συλλέγει.	 Αν	 σας	 ζητάμε	 να	 μας	 παρέχετε	 κάποιες	 πληροφορίες,	 αυτές	
πρόκειται	 να	 χρησιμοποιηθούν	 μόνο	 με	 βάση	 το	 Privacy	 Policy	 της	
Ιστοσελίδας	μας.	Το	 Ίδρυμα	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	τροποποιεί	ανά	πάσα	
στιγμή	 την	 παρούσα	 ιστοσελίδα,	 για	 το	 λόγο	 αυτό,	 παρακαλούμε	 να	
επισκέπτεστε	 τακτικά	 τη	 σελίδα	 μας	 ώστε	 να	 βεβαιωθείτε	 πως	 είσαστε	
ικανοποιημένοι	με	πιθανές	αλλαγές.			

• Τι	πληροφορίες	συγκεντρώνουμε;	
Συγκεντρώσουμε	τις	παρακάτω	πληροφορίες:	
Πλήρες	όνομα	φορέα	(φυσικού	ή	νομικού	προσώπου)	
Στοιχεία	Επικοινωνίας	φορέα	και	αντικείμενο	δραστηριότητας	
Πληροφορίες	 επικοινωνίας	 συμπεριλαμβανομένου	 ονόματος	 και	
διεύθυνσης	email	προσώπου	επικοινωνίας	που	θα	υποδείξετε	

• Σε	τι	χρησιμεύουν	οι	πληροφορίες	που	συγκεντρώνουμε;	
Αναζητάμε	πληροφορίες	ώστε	να	καταλάβουμε	τις	ανάγκες	σας	και	να	σας	
προσφέρουμε	 μια	 καλύτερη	 υπηρεσία,	 συγκεκριμένα	 για	 τους	 παρακάτω	
λόγους:	
Επικοινωνία	μαζί	σας	και	αποστολή	newsletter	με	νέες	δράσεις		
Βελτίωση	υπηρεσιών	Ιδρύματος	
Εσωτερική	αρχειοθέτηση	του	Ιδρύματος	
Επικοινωνία	για	έρευνα	αγοράς	
	



	

	

• Παραπομπές	σε	άλλες	ιστοσελίδες	
Το	site		του	Ιδρύματός	μας	ενδέχεται	να	εμπεριέχει	παραπομπές	σε	άλλους	
δικτυακούς	τόπους	ενδιαφέροντος.	Ωστόσο,	αφού	χρησιμοποιείτε	τις	άλλες	
ιστοσελίδες	και	 έχετε	πλέον	εγκαταλείψει	 το	 site,	σας	γνωστοποιούμε	πως	
δεν	έχουμε	κανέναν	έλεγχο	ως	προς	 τον	έτερο	δικτυακό	 τόπο.	 Για	 το	λόγο	
αυτό,	δεν	μπορούμε	να	είμαστε	υπεύθυνοι	για	την	προστασία	προσωπικών	
δεδομένων	 που	 ενδεχομένως	 εισάγετε	 σε	 άλλες	 ιστοσελίδες,	 ούτε	
προστατεύονται	άλλοι	δικτυακοί	τόποι	με	βάση	το	δικό	μας	Privacy	Policy.	

• Τα	 ατομικά	 στοιχεία	 που	 μας	 γνωστοποιείτε	 κατά	 τα	 ανωτέρω	 θα	
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	 για	
όσο	χρονικό	διάστημα	απαιτείται	για	την	εκπλήρωση	των	ανωτέρω	σκοπών,	
σε	συμμόρφωση	με	τις	κείμενες	νομοθετικές	διατάξεις.	

• Η	χρήση	του	παρόντος	διαδικτυακού	τόπου	και	του	περιεχομένου	του	από	
τον	εκάστοτε	χρήστη,	δεν	δημιουργεί	οποιασδήποτε	μορφής	δικαίωμα	υπέρ	
αυτού	 επί	 των	 έργων,	 των	 στοιχείων	 και	 των	 υλικών	 φορέων	 στα	 οποία	
ενσωματώνονται	δικαιώματα	πνευματικής	και	βιομηχανικής	ιδιοκτησίας	του	
Ιδρύματος	 ή	 τυχόν	 τρίτων,	 και	 τα	 οποία	 ενδεχομένως	 καθίστανται	
προσβάσιμα	μέσω	του	παρόντος	διαδικτυακού	τόπου.	

• 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	 μπορούν	 να	 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	 δεν	 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.		



	

	

• Απαγορεύεται	 η	 με	 ή	 χωρίς	 φλας	 φωτογράφηση	 των	 εκθεμάτων-έργων	
τέχνης	εντός	των	εσωτερικών	χώρων,	καθώς	και	των	ίδιων	των	εσωτερικών	
εκθεσιακών	χώρων	του	Ιδρύματος.	Επιτρέπονται	μόνο	γενικές	ερασιτεχνικές	
λήψεις	στους	εξωτερικούς	χώρους	του	Ιδρύματος	για	ιδιωτική	χρήση	που	να	
μην	 θίγουν	 τα	 πνευματικά	 δικαιώματα	 και	 τα	 δικαιώματα	 διανοητικής	
ιδιοκτησίας,	δικαιούχος	των	οποίων	είναι	το	Ίδρυμα.	

• 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.			

• ΚΟΣΤΟΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:	5	€	/	μαθητή	
• ΤΡΟΠΟΙ	 ΠΛΗΡΩΜΗΣ	 :	Πληρωμή	 με	μετρητά	ή	 με	 κατάθεση	 σε	 τραπεζικό	

λογαριασμό.	Οι	συνοδοί	 /	 εκπαιδευτικοί	οφείλουν	να	έχουν	συγκεντρώσει	
το	 αντίτιμο	 του	 εισιτηρίου	 από	 τους	 μαθητές	 και	 να	 το	 παραδίδουν	 στον	
αρμόδιο	 υπάλληλο	 ή	 να	 γίνει	 η	 εξόφληση	 ανέπαφα	 μέσω	 πληρωμής	 σε	
τραπεζικό	λογαριασμό	του	Ιδρύματος	.	

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



	

	

	
Μέτρα	Υγειονομικής	Προστασίας	στο	Ίδρυμα	Takis:	
	
Το	Ίδρυμα	Takis	σάς	υποδέχεται	ανανεωμένο	με	πολλή	χαρά,	έχοντας	λάβει	όλα	τα	
απαραίτητα	μέτρα	για	την	υγειονομική	σας	προστασία.	
Κατά	την	επίσκεψή	σας	στο	Ίδρυμα,	παρακαλείστε	να	λάβετε	υπόψη	σας	τα	εξής:	

• Στις	ομαδικές	επισκέψεις	σχολικών	ομάδων	για	τα	εκπαιδευτικά	προγράμματα	
και	για	τις	ξεναγήσεις,	ο	αριθμός	των	συμμετεχόντων	δεν	πρέπει	να	ξεπερνάει	τα	
18	άτομα.	
		

• Για	την	αποφυγή	συγχρωτισμού	το	Ίδρυμα	διαθέτει	δύο	διαφορετικές	
εισόδους/εξόδους	με	τους	αντίστοιχούς	χώρους	δωρεάν	στάθμευσης.	
	

• Είναι	υποχρεωτική	η	χρήση	προστατευτικής	μη	ιατρικής	μάσκας	καθ	όλη	τη	
διάρκεια	της	επίσκεψης	από	όλους	τους	μαθητές	και	τους	συνοδούς	(δεν	παρέχεται	
από	το	Ίδρυμα	στους	συμμετέχοντες).	
	

• Όλοι	οι	εμψυχωτές/ξεναγοί	χρησιμοποιούν	προστατευτική	μη	ιατρική	μάσκα	κατά	
καθ	όλη	τη	διάρκεια	των	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων/ξεναγήσεων.	
		

• Σε	όλους	τους	χώρους	του	Ιδρύματος	υπάρχουν	αλκοολούχα	αντισηπτικά	
διαλύματα	(70%.)	
	

• 	Όλοι	οι	εσωτερικοί	χώροι	αερίζονται	και	απολυμαίνονται	πριν	και	μετά	από	
κάθε	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα/ξενάγηση.	
	

• Τα	κοινής	χρήσης	υλικά,	αντικείμενα,	μουσειοσυσκευές	καθαρίζονται	και	
απολυμαίνονται	πριν	και	μετά	από	κάθε	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα.	
		

• Απαραίτητη	η	χρήση	ατομικού	παγουριού/	μπουκαλιού	για	κατανάλωση	
νερού.	

	
	
	
	
	
	


