Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα Μέλη ΝΟΗΣΙΣ
• Μέλος του ΝΟΗΣΙΣ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των
18 ετών. Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως Μέλη στην οικογενειακή
συνδρομή Μέλους ΝΟΗΣΙΣ. Ο αιτών κατά την εγγραφή θα επιλέγει την
κατηγορία συνδρομής (ατομική ή οικογενειακή) την οποία επιθυμεί να
αποκτήσει. Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στα Μέλη ΝΟΗΣΙΣ, όπως
εκάστοτε
ισχύουν,
αναφέρονται
στον
ιστότοπο
του
ΝΟΗΣΙΣ
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• Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους ΝΟΗΣΙΣ είναι να ακολουθηθεί η
διαδικασία εγγραφής μέλους. Για εγγραφή πατήστε εδώ.
• Η συνδρομή είναι ετήσια και ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα εγγραφής.
• Η ιδιότητα Μέλους ΝΟΗΣΙΣ είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και
αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος
να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη ΝΟΗΣΙΣ υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα
Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα
ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να
κάνουν χρήση των προνομίων των Μελών.
• Οι προσκλήσεις δωρεάν εισόδου μπορούν να διατεθούν σε τρίτους και να
χρησιμοποιηθούν από αυτούς χωρίς την παρουσία του Μέλους.
• Η δωρεάν είσοδος του Μέλους (στην ατομική συνδρομή) και της οικογένειάς
του (στην οικογενειακή συνδρομή) στο Μουσείο Τεχνολογίας γίνεται με την
επίδειξη της κάρτας μέλους στην είσοδο του Μουσείου Τεχνολογίας.
• Οι εκπτώσεις στο εστιατόριο, το κατάστημα αναμνηστικών και στα προϊόντα
ΝΟΗΣΙΣ αφορούν σε αγορές που πραγματοποιεί το Μέλος με την επίδειξη
της κάρτας μέλους.
• Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία του ΝΟΗΣΙΣ και ο
κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της.
Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει
εγγράφως στο ΝΟΗΣΙΣ, ώστε να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Το
ΝΟΗΣΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η
απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτό. Σε περίπτωση απώλειας των
προσκλήσεων δωρεάν εισόδου αυτές δεν αντικαθίστανται.
• Το ΝΟΗΣΙΣ έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να
αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή
και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα
Μελών ΝΟΗΣΙΣ, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της
ιστοσελίδας www.noesis.edu.gr και με αποστολή e-mail.
• Το ΝΟΗΣΙΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,
οποιαδήποτε προνόμια Μελών του ΝΟΗΣΙΣ δεν είναι σε θέση να καταστούν
διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και
αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα
μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται

σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.
• Το ΝΟΗΣΙΣ θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του
αιτούντος για να εκδώσει την Κάρτα Μέλους του ΝΟΗΣΙΣ, να χορηγεί τα
προνόμια που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών του
ΝΟΗΣΙΣ και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με
την πολιτική απορρήτου και συμμόρφωση GDRP.

