
ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

                         ΙΖΑΝΤΟΡΑ ΝΤΑΚ:Σ.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ             Κτίριο Μ2 

1. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018,                                             ώρα 10:30   

Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2018,                                                  ώρα 10:30   

Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2018,                                              ώρα 10:30   

Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018,                                               ώρα 10:30   

∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018,                                            ώρα 10:30   

Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2018,                                                 ώρα 10:30   

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2018,                                            ώρα 10:30   

Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2018,                                              ώρα 10:30   

Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου                                                  ώρα 10:30   

∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου 2018,                                            ώρα 10:30   

Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2018,                                                 ώρα 10:30   

   

   

   

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Σχολείο:  
Υπεύθυνος 
Κράτησης: 

 

∆ιεύθυνση:  Πόλη:  Τ.Κ.  
Τηλέφωνο:  Κινητό:  
e-mail Σχολείου:   

 
Φαξ:  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σύνολο Ατόµων   Τραπεζικός Λογαριασµός 

(δεν συµπληρώνετε κάτι) 
 

Αριθµός Παιδιών:    
Αριθµός Συνοδών:    
Ηλικίες Παιδιών  Από:  Έως:    

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
1. Επιλέγεται η ηµεροµηνία παράστασης που επιθυµεί ο φορέας να παρακολουθήσει. 
2. Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του φορέα καθώς και το όνοµα του υπευθύνου (για την 

κράτηση) προκειµένου να υπάρχει επικοινωνία για ενδεχόµενα θέµατα που θα προκύψουν. 
3. Αναγράφεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν την παράσταση 

(µαθητών και συνοδών) καθώς και οι ηλικίες των παιδιών. 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

• Το έντυπο κράτησης αφορά την εκδήλωση «ΙΖΑΝΤΟΡΑ ΝΤΑΚι»  
 
• Η συµπλήρωση του εντύπου δεν σηµαίνει ότι η κράτηση έχει πραγµατοποιηθεί. Για να επιβεβαιωθεί η 

κράτηση θα πρέπει ο φορέας να λάβει από τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής, θετική επιστολή.  
 
• Η ηµεροµηνία αποπληρωµής των εισιτηρίων θα καθοριστεί από τον Οργανισµό και θα αναγράφεται 

στις θετικές επιστολές. Όσοι λάβουν θετική επιστολή και δεν ανταποκριθούν στις αναγραφόµενες 
ηµεροµηνίες πληρωµής, θα γίνει ακύρωση της κράτησης τους και αυτόµατη µεταβίβαση των θέσεων 
τους σε άλλον ενδιαφερόµενο.   

 
• Η αίτηση αποστέλλεται από τα Σχολεία στο ΜΜΘ µέσω φαξ ή e-mail,  Αριθµός φαξ: 2310 895954, 

e-mail:akokkinidou@tch.gr, τηλ.2310895882 
 
• Όλες οι αιτήσεις παίρνουν αριθµό πρωτοκόλλου µε βάση την αναγραφόµενη ώρα και ηµέρα. Η 

κράτηση γίνεται µε βάση το πρωτόκολλο κάθε εντύπου, τηρώντας σειρά προτεραιότητας. H τιµή του 

εισιτηρίου είναι 7€ για τους µαθητές, ενώ 1 συνοδός ανά 10 παιδιά παραλαµβάνει δωρεάν εισιτήριο. 
Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για παρακολούθηση της παράστασης από επιπλέον συνοδούς 
ισχύει η ίδια τιµή του εισιτηρίου των 7€ 


