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Αίτηση Εγγραφής / Application form 

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο/ εργαστήριο «SΟS Approach to Feeding» παρακαλούμε συμπληρώστε 
την αίτηση και αποστείλετε την, στο email education@abletools.com.cy ή στο φαξ +357 22250116. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση και κατοχύρωση της εγγραφής σας, παρακαλείσθε να προβείτε σε κατάθεση 
του ποσού των Πεντακοσίων ευρώ (€500) ως προκαταβολή, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της 
εγγραφής, διαφορετικά η εγγραφή θα ακυρωθεί: 
Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας. 

• Αν η εγγραφή σας και εξόφληση ολόκληρού του πόσου των διδάκτρων γίνει μέχρι τις  20 Δεκεμβρίου 
2020 , το ποσό θα είναι €695 + 19% ΦΠΑ.  (Πληρωτέο ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
€827,05)

• Εάν η εγγραφή σας και η εξόφληση ολοκλήρου του ποσού των διδάκτρων γίνει μετά την 20 
Δεκεμβρίου  2020,  το ποσό των διδάκτρων θα ανέρχεται στα €745 + 19% ΦΠΑ (Πληρωτέο ποσό 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ €886,55)   

In order to register for the course «SΟS Approach to Feeding» please fill in the application form and email 
it to education@abletools.com.cy or send it by fax to +357 22250116. 
To secure and successfully complete your registration, you are required to pay a deposit of Five hundred 
Euro (€500) within five days from the registration day, otherwise the registration will be considered as 
cancelled: 
We will then contact you to confirm your registration. 

• Early registration and settlement of amount €695 +19%VAT (Payable amount including VAT €827,05) until 
20 December 2020

• Registration and settlement after the 20 December 2020 must be given the amount of €745  +19%VAT 
(Payable amount including VAT €886,55) 

Προσωπικά Στοιχεία / Participant Details 

Όνομα/ Name: Επώνυμο/Surname: 

Ιδιότητα/Title: 
Εταιρεία/Οργανισμός: 
Company/ Org.: 

Διεύθυνση:Address: Πόλη/City: 

Τ.Κ./Postal code: Χώρα/ Country: 

Τηλ./Tel.: Φαξ/Fax: 

Κινητό/ Mobile: Email: 

Τρόπος Πληρωμής / Payment Method 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 
Δικαιούχος: AbleTools ltd 
Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου 
Αρ. Λογαριασμού: 357014188822 IBAN: 
CY64002001950000357014188822 Swift 
code: BCYPCY2N 

Bank Account: 
Beneficiary: Abletools 
Limited Bank: Bank of Cyprus 
Account: 357014188822 
IBAN: CY64002001950000357014188822 
Swift Code: BCYPCY2N 
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Πολιτική Ακύρωσης / Cancellation Policy: 

• Γραπτή ακύρωση έως τις 26 Μαρτίου 2020: Επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό με παρακράτηση€90 για 
έξοδα διαχείρισης.
Cancellations must be received in writing at education@abletools.com.cy no later than 26th of 
March, 2020 to receive a refund minus a €90 processing fee. 

Γραπτή ακύρωση από τις 27 Μαρτίου 2020και μετά, δεν επιστρέφεται το ποσό των διδάκτρων, αλλά θα 
μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση του συμμετέχοντα από κάποιον άλλο. 
No refunds will be issued for cancellations received on 27th of March, 2020 or later. Registrations may 
be substituted for another attendee. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της “AbleTools Ltd” όλο το ποσό των 
διδάκτρων που έχει καταβληθεί επιστρέφεται.
If the organizers cancel the course, the full amount of the registration fees will be returned 

Έλαβα γνώση των όρων του παρόντος/ Ι have been notified of the present terms and conditions. 

……………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο: 
Full name: 
Υπογραφή: 

Signature: …………………………………………………............... 
Ημερομηνία: 
Date: ………………………………………. 

Παρακαλούμε αποστείλετε το Δελτίο Εγγραφής και την κατάθεση σας ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή με 
το τηλεομοιότυπο στα παρακάτω στοιχεία: 
Please send the Registration Form and the bank deposit slip by post, email, or fax to: 

Στοιχεία Τιμολογίου / Invoice Information 

Επωνυμία: 
Organization 
Name: 

Διεύθυνση 1: 
Address 1: 

Διεύθυνση 2: 
Address 2: 

Α.Φ.Μ: 
T.I.C:

ΔΟΥ 

Επάγγελμα: 
Occupation: 
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