ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η ....................................................................
του ....................................., κάτοικος .....................................
(οδός .............................. αρ. ........), με ΑΔΤ/διαβατήριο ...................
........................... δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις Meet Market
(εφεξής «η Εκδήλωση») που οργανώνονται από την Αλισον Δαμιανού, Υπηρεσίες Προβολής και
Διοργάνωσης Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Πετράκη 12 - Τ.Κ. 10563, ΑΦΜ
143526732, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών (εφεξής «Οργανώτρια»). Συνάπτω σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα
και 5 φωτογραφίες – δείγματα χειροτεχνημάτων ή της εργασίας μου.
Υπογράφοντας την παρούσα, αποδέχομαι τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:
• Η συμμετοχή μου στην εκάστοτε εκδήλωση είναι στη διακριτική ευχέρεια της Οργανώτριας,
ενώ οι συμμετοχές μου δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις έξι (6) εκδηλώσεις ετησίως εκτός αν η
οργανώτρια το επιτρέψει.
• Για την συμμετοχή μου σε κάθε εκδήλωση θα καταβάλλω ποσό (εφεξής «συνδρομή συμμετοχής»)
για τον χώρο/πάγκο μου που θα ορίζει η Οργανώτρια κάθε φορά. Μετά την ανακοίνωση της
συμμετοχής μου σε συγκεκριμένη εκδήλωση και την καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, θα
μπορώ να ακυρώσω την συμμετοχή μου χωρίς καμία συνέπεια, έως και οκτώ (8) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την συγκεκριμένη εκδήλωση. Για ακυρώσεις που γίνονται από την έβδομη
ημέρα πριν την εκδήλωση και μετά, η συνδρομή συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται.
• Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση ή δραστηριότητα μου είναι νόμιμη. Γνωρίζω και δέχομαι
ότι θα είμαι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος/η έναντι του Νόμου ή/και οποιουδήποτε
τρίτου για την συμμετοχή και τις πωλήσεις μου στις εκδηλώσεις και για όλα τα
δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια που τυχόν εκδοθούν.
• Θα είμαι προσωπικά υπεύθυνος/η για την καλή εμφάνιση και καθαριότητα του χώρου μου σε
κάθε εκδήλωση, το στήσιμο του πάγκου μου στην αρχή και την αποκομιδή στο τέλος καθώς και
για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσω στον χώρο, στην Οργανώτρια ή σε άλλους συμμετέχοντες.
Ειδικά στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, θα αναλάβω την πλήρη αποκατάσταση αυτής έναντι
του τρίτου που την επικαλείται και η Οργανώτρια και/ή οι άλλοι συμμετέχοντες δεν θα
φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.
• Αναγνωρίζω ότι οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις ή παραλείψεις θα έχουν ως
αποτέλεσμα την αποβολή μου από τις εκδηλώσεις και την εκ μέρους μου αποζημίωση της
Οργανώτριας για οποιαδήποτε κόστη/ευθύνη:
α) παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος,
β) έκθεση ή πώληση κλεμμένων αντικειμένων,
γ) επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά κατά τις εκδηλώσεις,
δ) μη πληρωμή της συνδρομής συμμετοχής σε κάθε εκδήλωση,
ε) χρήση του ονόματος ή σήματος της εκδήλωσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Οργανώτριας ή ανταγωνισμός με αυτήν,
ζ) συμπεριφορά ή πράξεις που δεν συνάδουν με τους σκοπούς της εκδήλωσης, τα χρηστά ήθη
και την καλή πίστη.
• Δέχομαι τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος που με αφορούν.
• Με την παρούσα συναινώ να συμπεριλαμβάνομαι στην κατηγορία «Eκθέτες» στον επίσημο
ιστότοπο της Οργανώτριας (www.themeetmarket.gr). Δίνω την συγκατάθεσή μου να προβάλλονται
φωτογραφίες της δουλειάς μου και πληροφορίες για την επιχείρησή μου. Πιο συγκεκριμένα οι
πληροφορίες αυτές αφορούν: την επαγγελματική ηλεκτρονική διεύθυνσή μου (email),
ηλεκτρονικό σύνδεσμο του επίσημου ιστότοπου της επιχείρησής μου, τηλέφωνο εργασίας, την
σελίδα Facebook της επιχειρησής μου εάν αυτή υπάρχει και τα προφίλ της επιχείρησής μου
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στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Τwitter, Soundcloud, Instagram, Youtube και Vimeo εάν αυτές
υπάρχουν. Δέχομαι πως τα παραπάνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Οργανώτρια σε πλήρη
συμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Με την παρούσα ρητά συναινώ στην φωτογράφηση του χώρου μου (με ή χωρίς παρεμβολή
προσώπων) από την Οργανώτρια (εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή συνεργάτη της) με ή χωρίς
επαγγελματική μηχανή, και στην χρήση των εν λόγω φωτογραφιών για την προώθηση των σκοπών
της εκδήλωσης καθώς και για κάθε λόγο που κριθεί από την Οργανώτρια. Ενδεικτικά: α)
παραχωρώ το δικαίωμα και την άδεια των πνευματικών δικαιωμάτων και τη χρήση,
επαναχρησιμοποίηση, δημοσίευση, και αναδημοσίευση φωτογραφικών πορτρέτων ή φωτογραφιών
του εαυτού μου ή/και των έργων μου, στις οποίες είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνομαι εν όλω
ή εν μέρει, σε συνδυασμό ή με παραμορφωμένο χαρακτήρα ή/και μορφή, χωρίς περιορισμούς ως
προς τις αλλαγές ή/και τις μετατροπές σε συνδυασμό με το δικό μου ή ένα φανταστικό
όνομα, ή την αναπαραγωγή του παρόντος με άλλο χρώμα ή τρόπο, μέσω οποιουδήποτε και όλων
των μέσων μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν τώρα ή θα γίνουν γνωστά στο μέλλον για σκοπούς
απεικόνισης, τέχνης, προώθησης, διαφήμισης, επιχειρηματικότητας/εμπορίου, ή οποιονδήποτε
άλλο σκοπό, β) επιτρέπω τη χρήση οποιουδήποτε έντυπου υλικού σε σχέση με τα παραπάνω,
και γ) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα σχετικό με την εξέταση ή έγκριση του τελικού
προϊόντος ή προϊόντων ή του διαφημιστικού αντίγραφου ή του εντύπου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την παρούσα ή για τη χρήση για την οποία μπορεί να
προοριστεί.
Όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου: .......................................................
Επάγγελμα: ..............................................................................
Α.Φ.Μ.: .....................................

Δ.Ο.Υ.: ..................................

Διεύθυνση: ........................................................ T.K: ................
Tηλ.: ...................................................................................
e mail: .................................................................................
Τύπος εκθέματος: ........................................................................
Όνομασία Περιπτέρου: ....................................................................

............................

............................

Ημερομηνία

Ο/Η Αιτών/ούσα & Σφραγίδα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α) Χειροτέχνες και Σχεδιαστές
Κάθε μέλος οφείλει να δημιουργεί αντικείμενα πρωτότυπα και χειροποίητα. Όλα τα
αντικείμενα που θα εκτίθενται πρέπει να έχουν καλή ποιότητα και τεχνική κατά την κρίση
της επιτροπής που θα ορίζεται κάθε φορά από την Οργανώτρια. Όλα τα εκθέματα πρέπει να
δείχνουν ιδιαιτερότητα και στον σχεδιασμό και την κατασκευή. Η Οργανώτρια θέλει να
ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και φαντασία, έτσι δεν βάζει φραγμούς, εφόσον τα
αντικείμενα δεν είναι προσβλητικά ή επικίνδυνα. Τα χειροτεχνήματα αναμένεται να ανήκουν
γενικά στις κατηγορίες: κοσμήματα, αξεσουάρ, καπέλα, ρούχα, υποδήματα, υλικά προσωπικής
καθαριότητας και φροντίδας, είδη μπάνιου, είδη καλλωπισμού, κούκλες, παιχνίδια,
ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, γραφικά, γκραβούρες, γλυπτά, βιβλία, δίσκοι, κασέτες,
CD, μικροέπιπλα.
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Β) Μεταχειρισμένα, Συλλεκτικά
Τα εκθέματα δεν μπορούν να είναι κλεμμένα. Τα συλλεκτικά αναμένεται να είναι δύο
κατηγοριών:
α) μεταχειρισμένα ρούχα, υποδήματα, καπέλα και αξεσουάρ,
β) μουσική: LP βινυλίου, CD, κασέτες, μουσικά DVD, όλα αυστηρά όχι πειρατικά.
Γ) Τρόφιμα και Ποτά
Όλα τα τρόφιμα, ποτά και οι συσκευασίες και συντηρήσεις τους πρέπει να πληρούν απολύτως
τους όρους δημόσιας υγείας των κρατικών και δημοτικών αρχών.
Δ) Disk Jockeys
DJs μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις χωρίς να πληρώνουν ετήσια συνδρομή ή δικαίωμα
συμμετοχής. Ο συνεταιρισμός μας υποστηρίζει τους DJs, που δημιουργούν μια ιδιαίτερη μορφή
τέχνης και ένα ευχάριστο περιβάλλον. Θέλουμε μια ατμόσφαιρα παζαριού / πάρτυ όπου οι
επισκέπτες έρχονται για να περάσουν μερικές ευχάριστες ώρες, χωρίς να πρέπει να αγοράσουν
κάτι. Οι DJs επίσης επιλέγονται από την επιτροπή με βάση το είδος μουσικής που παίζουν
για κάθε συγκεκριμένη εκδήλωση, χώρο και ώρα.
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