- Η Έκθεση είναι Επαγγελματική και η Είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε
επαγγελματίες και σπουδαστές των σχολών της αισθητικής, περιποίησης άκρων, κομμωτικής,
μακιγιάζ, εναλλακτικών θεραπειών, ιατρικής & άλλων κλάδων παροχής υπηρεσιών ομορφιάς.
- Οι συνοδοί ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εισέλθει στην έκθεση ΕΝΑΣ
συνοδός, υπό την προϋπόθεση ότι είναι γονέας, αδελφός ή τέκνο της Επαγγελματία
επισκέπτη, αποδεικνύοντας την ύπαρξη της συγγένειας με την επίδειξη αστυνομικής
ταυτότητας.
- Απαγορεύεται Αυστηρά το κάπνισμα, σε όλους τους στεγασμένους χώρους του
Εκθεσιακού Κέντρου.
- Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων από τη διοργανώτρια εταιρεία,
για λόγους αποκλειστικά διαφημιστικής προβολής και προώθησης της έκθεσης. Μέλη του
κοινού, που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από τη Διοργανώτρια
Εταιρεία ή από οιονδήποτε αντλεί δικαιώματα από τη βιντεοσκόπηση – μαγνητοσκόπηση. Οι
Επισκέπτες για την άσκηση των προβλεπόμενων εκ του υπ’ αριθμ. 679/2016 Γενικού
κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δικαιωμάτων τους, δύνανται να
επικοινωνούν με την BEAUTY GREECE TSIRIMOKOU (τηλ. 2109010016).
- Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων εντός του χώρου του Εκθεσιακού Κέντρου, κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης και οι Επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους
ενδεδειγμένους κανόνες υγιεινής.
- Απαγορεύεται στους χώρους της Έκθεσης, η εκδήλωση οιασδήποτε συμπεριφοράς ή
δραστηριότητας που είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη, καθώς και στους κανόνες κοινωνικής
ηθικής και ευπρέπειας ή είναι ποινικά κολάσιμη.
- Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται, ούτε είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει
οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας ατυχήματος ή βλάβης που θα προκληθεί σε πρόσωπα, εκθέματα
και εμπορεύματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της Έκθεσης, από
οποιαδήποτε φυσική η τεχνική αιτία.
- Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες, οι οποίες ενδέχεται να
προκληθούν σε επισκέπτες, οφειλόμενες σε λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφερόμενες
περιπτώσεις: σεισμός, πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια).
- Ο εισερχόμενος στον χώρο της Έκθεσης Επισκέπτης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την προσωπική του ασφάλεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, για
οποιαδήποτε καταστροφή, κλοπή, περιουσιακή ζημία ή τραυματισμό λάβει χώρα, κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της Έκθεσης.
- Απαγορεύεται στους Επισκέπτες, η με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και
μαγνητοφώνηση της Έκθεσης ή μέρους αυτής, καθώς και η φωτογράφηση.

Η Είσοδος στους χώρους της Έκθεσης,
συνεπάγεται πως οι Επισκέπτες έλαβαν πλήρη γνώση
των παραπάνω Όρων και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

