‐

ΗΈ
Έκθεση είναι Επαγγελματική
Ε
ή- Εμπορική κκαι η Είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες
ε
ς

και σπουδασ
στές των σχο
ολών της αισθ
θητικής, περιπ
ων, κομμωτικ
κής, μακιγιάζ, εναλλακτικών θεραπειών,,
ποίησης άκρω
ιατρικής & άλλλων κλάδων παροχής
π
υπηρεσιών ομορφ
φιάς.
‐ Η είίσοδος σε Συ
υνοδούς απαγ
γορεύεται. Καττ' εξαίρεση κα
αι κατόπιν έγκ
κρισης της «∆
∆ιοργανώτριας
ς», μπορεί να
α
εισέλθει στηνν έκθεση ΕΝΑ
ΑΣ (1) συνοδό
ός, υπό την π
προϋπόθεση ότι είναι γονέέας, αδελφός ή τέκνο της Επαγγελματία
Ε
α
επισκέπτη, α
αποδεικνύοντα
ας την ύπαρξη της συγγένεια
ας με την επίδ
δειξη αστυνομικής ταυτότηταας.
‐ Απα
αγορεύεται Αυ
υστηρά το κά
άπνισμα, σε ό
όλους τους στεγασμένους
σ
χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. ∆ενν
επιτρέπεται η είσοδος εντό
ός του χώρου της έκθεσης σ
σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ
α
ή άλλω
ων ουσιών.
‐ Επιττρέπεται η λή
ήψη φωτογρα
αφιών και βινττεοσκοπήσεων από τη «∆ιοργανώτρια»», για λόγους αποκλειστικά
ά
διαφημιστικής προβολής και
κ προώθησης της έκθεσηςς. Μέλη του κο
οινού, που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα
α έχουν καμία
α
απαίτηση απ
πό τη «∆ιορ
ργανώτρια» Εταιρεία
Ε
ή α
από οιονδήπ
ποτε αντλεί δικαιώματα
δ
ααπό τη βιντεεοσκόπηση –
μαγνητοσκόπ
πηση.
‐ «ΕΙΣ
ΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΕ
Σ ΧΩΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ
Ο
ΒΙΝΤ
ΤΕΟΣΚΟΠΕΙΤ
ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ν BEAUTY GR
RECCE TSIR
RIMOKOU ΓΙΑ
Α
ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣ
ΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡ
ΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡ
ΡΑΞΕΩΝ». Οιι Επισκέπτες για την τυχόνν
άσκηση των προβλεπόμεννων εκ του υπ’
υ αριθμ. 679
9/2016 Γενικο
ού κανονισμού
ύ Προστασίαςς Προσωπικώ
ών ∆εδομένωνν
∆ικαιωμάτωνν τους, δύναντται να επικοιν
νωνούν με τηνν BEAUTY GREECE TSIR
RIMOKOU, ποου εδρεύει στη
ην Ηλιούπολη
η
Αττικής, επί ττης οδού Εργα
ατών Τύπου 2 (τηλ. 210901 0016).
‐ Απα
αγορεύεται η ρίψη
ρ
απορριμ
μμάτων εντός του χώρου το
ου Εκθεσιακού
ύ Κέντρου, καατά τη διάρκειια λειτουργίαςς
της Έκθεσης και οι Επισκέέπτες οφείλουν
ν να τηρούν το
ους ενδεδειγμένους κανόνες
ς υγιεινής.
‐ Απα
αγορεύεται στο
ους χώρους της Έκθεσης, η εκδήλωση οιασδήποτε
ο
συ
υμπεριφοράς ή δραστηριότη
ητας που είναιι
αντίθετη στα
α χρηστά ήθη,, και στους κα
ανόνες κοινωννικής ηθικής και ευπρέπεια
ας ή είναι ποοινικά κολάσιμ
μη, καθώς καιι
οιαδήποτε εννέργεια ικανή να
ν υποβιβάσει το κύρος τηςς Έκθεσης.
‐ Η «
«∆ιοργανώτρια
α» Εταιρεία δεν φέρει ουδεεμία ευθύνη για
γ σωματικές
ς βλάβες ή υλλικές ζημίες που
π
τυχόν θα
α
προκληθούν σε πρόσωπα
α ή πράγματα ή για τυχόν ερ
ργατικά ή άλλ
λου είδους ατυ
υχήματα που ττυχόν θα προκληθούν κατά
ά
τη διάρκεια κκαι εξαιτίας τηςς έκθεσης, ούττε είναι υποχρ
ρεωμένη να απ
ποζημιώσει οπ
ποιονδήποτε ττρίτο, εξαιτίας ατυχήματος ή
βλάβης που θα προκληθεεί σε πρόσωπ
πα, εκθέματα κκαι εμπορεύμα
ατα, κατά τη διάρκεια
δ
της π
παραμονής το
ους στο χώρο
ο
της Έκθεσης, από οποιαδή
ήποτε φυσική ή τεχνική αιτία
α.
‐
Η «
«∆ιοργανώτρια» Εταιρεία δεν
δ φέρει ουδ
δεμία ευθύνη για ζημίες, οι
ο οποίες ενδδέχεται να πρ
ροκληθούν σεε
επισκέπτες, οφειλόμενες σε
σ λόγους ανωτέρας βίας (όπως αναφέέρονται στο Νόμο) ενδεικτικκά: σεισμού, πλημμύρας ή
καταστροφώνν λόγω φυσικώ
ών-καιρικών φαινομένων,
φ
τ ρομοκρατικών
ν ενεργειών κλ
λπ.
‐ Ο εισερχόμενος στον
σ
χώρο τη
ης Έκθεσης Ε
Επισκέπτης, είίναι αποκλειστικά υπεύθυνοος για την πρ
ροσωπική του
υ
ασφάλεια. Η «∆ιοργανώτρ
ρια» Εταιρεία δεν φέρει ευ
υθύνη, για οπ
ποιαδήποτε καταστροφή,
κ
κκλοπή, περιου
υσιακή ζημία,,
απώλεια ή τρ
ραυματισμό λά
άβει χώρα, για
α οποιαδήποτεε αιτία, κατά τη
τ διάρκεια διεεξαγωγής της Έ
Έκθεσης.
‐ Απα
αγορεύεται στους Επισκέπττες, η με οπο
οιοδήποτε μέσ
σο και τρόπο βιντεοσκόπησ
ση και μαγνηττοφώνηση τηςς
Έκθεσης ή μέρους αυτής, καθώς και η φωτογράφηση
φ
η. Κατά την είσ
σοδο στο χώρο μπορεί να γγίνεται ο σχετικ
κός έλεγχος κιι
εφόσον βρεθ
θούν αντικείμεννα που μπορο
ούν να χρησιμ
μοποιηθούν γιια το σκοπό αυτό, θα απαγοορεύεται η είσ
σοδος.
‐ Η «
«∆ιοργανώτρια
α» εταιρεία διατηρεί το δικκαίωμα να αρν
νηθεί την είσο
οδο ή να ζηττήσει την απο
ομάκρυνση σεε
πρόσωπα, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο
λ
αρνούντα
αι να συμμορφ
φωθούν με τις
ς οδηγίες της «∆ιοργανώτριας» εταιρείαςς
αλλά και τον παρόντα Καννονισμό ή των
ν οποίων οι δρ
ραστηριότητεςς θεωρηθούν ότι
ό αποτελούνν-συνιστούν κίίνδυνο για τηνν
ασφάλεια τρίίτων ή εγκατασ
στάσεων.
∆εν επιτρέπεται η μεταφορά εύφλεκτων υλλικών ή άλλω
ων επικίνδυνω
ων αντικειμένω
ων στις εγκατταστάσεις του
υ
χώρου. Το εεξουσιοδοτημέένο προσωπικ
κό ασφαλείαςς έχει δικαίωμα ελέγχου όλ
λων των παρααπάνω κι εφό
όσον βρεθούνν
ενώ θα απομ
τέτοιου είδου
υς αντικείμενα
α, αυτά θα αφαιρούνται,
α
μακρύνονται και θα απαγοορεύεται η είίσοδος στουςς
κατόχους αυττών.
‐

‐
Οι π
παρόντες όρο
οι αποτελούν τη
τ συμφωνία εεπισκεπτών τω
ων εκθέσεων με
μ την BEAUT
TY GREECE TSIRIMOKOU
T
U
για την είσοδ
δο στους χώρο
ους της Έκθεσ
σης, τους οπο
οίους ο κάθε εισερχόμενος
ε
στο
σ χώρο αποοδέχεται ανεπ
πιφύλακτα. Για
α
οποιαδήποτεε πρόσθετη πλληροφορία ή διευκρίνιση
δ
μπ
πορείτε να καλ
λείτε το τηλέφω
ωνο 21090100016

Η Είσ
σοδος στο
ους χώρου
υς της Έκθ
θεσης, συνεπάγεται πως οι Ε
Επισκέπτεες έλαβαν
ν
πλή
ήρη γνώση
η των παρ
ραπάνω Ό
Όρων και τους
τ
αποδ
δέχονται α
ανεπιφύλα
ακτα

