ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ, ΚΙΒΩΤΟΥ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΩΝ
• Ο υπεύθυνος του ξενώνα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες
στο χώρο της κατασκήνωσης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποιο δωμάτιο
που είναι κατειλημμένο, θα μπείτε σε λίστα αναμονής σε περίπτωση ακύρωσης αλλιώς περνάτε αυτόματα στη
δεύτερη επιλογή σας. Σε περίπτωση που και αυτό είναι κατειλημμένο θα σας καλέσουμε για να διευθετήσουμε
το θέμα σας.
• Οι δηλώσεις είναι έγκυρες μόνον όταν υποβάλλονται εμπρόθεσμα και έχει γίνει κατάθεση προκαταβολής (30%)
στο τραπεζικό λογαριασμό του βιβλικού κέντρου.
• Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Βιβλικού Κέντρου στο τηλέφωνο : 23520 31206 ΔευτέραΠαρασκευή 11:00-16:00
• Η απόφαση για κράτηση του χώρου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του κέντρου.
• Για το Βιβλικό Συνέδριο απευθυνθείτε στη Γραμματεία της εκκλησίας 23510 -23475 και στο site του Βιβλικού
Συνεδρίου.
• Οι αιτήσεις αφορούν μόνον τον άμεσα ενδιαφερόμενο και όχι τρίτους (φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα)
• Δεν παρέχονται μαγειρικά σκεύη ή κλινοσκεπάσματα.

• Το δωμάτιο παραδίδεται καθαρό και τακτοποιημένο κατά την αποχώρησή σας.
• Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 16:30 και παραδίδονται στις 10:00.
• Οι ώρες κοινής ησυχίας τηρούνται αυστηρά 14:30 - 16:30 και 23:30 - 07:30.
• Η παρακολούθηση των πρωινών μαθημάτων (10:00 με 11:00) είναι υποχρεωτική για όλους.
• Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο χώρο της κατασκήνωσης μόνο με μαγιό.
• Όσοι επιθυμούν κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, υπάρχει έξτρα χρέωση για κάθε σετ 2 ευρώ. (α.
σεντόνια με μαξιλαροθήκη, β. πετσέτες, γ. κουβέρτα)
• Εάν επιθυμείτε καθημερινή καθαριότητα στο δωμάτιό σας από το προσωπικό του ξενώνα,
παρακαλείσθε να το δηλώσετε με την άφιξή σας καθώς υπάρχει έξτρα χρέωση (5 ευρώ/ημέρα)
• Εάν επιθυμείτε γεύμα/δείπνο μπορείτε να το δηλώσετε στο κυλικείο μία μέρα πριν και να παραλάβετε
από εκεί, το γεύμα στις 13:30 και το δείπνο στις 20:00 (μενού και τιμοκατάλογος υπάρχει στο κυλικείο).
• Σε κάθε δωμάτιο αντιστοιχεί μόνο μια θέση στο πάρκινγκ.
• Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παρκάρουν εντός της κατασκήνωσης.
• Η κεντρική πύλη είναι καθημερινά ανοιχτή 07:30 με 23:30.
• Για πληροφορίες επικοινωνήστε ΜΟΝΟ με τον υπεύθυνο του βιβλικού κέντρου (2352031206).

Δηλώνω ότι γνωρίζω τον κανονισμό λειτουργίας του Βιβλικού Κέντρου, τον αποδέχομαι ανεπιφύλακταπροσωπικά και όλα τα μέλη της οικογένειας μου- και επιθυμώ να μου παραχωρήσετε δωμάτιο/λυόμενο ή χώρο
για το τροχόσπιτο, σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση/δήλωση.
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