Δήλωση Γονέα ή
Κηδεμόνα
Declaration of Parent or Guardian
Εγώ ο πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας του ανηλίκου που κατωτέρω αναφέρεται, με την παρούσα δηλώνω ότι, έχοντας λάβει γνώση των όρων τους οποίους έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα και οι οποίοι ισχύουν συμπληρωματικώς με την παρούσα (http://lumiwings.com/children), παρέχω τη συγκατάθεσή μου στο κατωτέρω αναφερόμενο ανήλικο να ταξιδέψει χωρίς
συνοδό. Επίσης, δηλώνω ότι ο πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας του ανηλίκου που δεν υποβάλλει την παρούσα, γνωρίζει και συναινεί πλήρως στο ταξίδι του ανηλίκου χωρίς συνοδό και ομοίως
δεσμεύεται από τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Βεβαιώνω ότι ο ανήλικος θα συνοδεύεται κατά την αναχώρηση και κατά την άφιξή του από τα πρόσωπα που αναφέρω κατωτέρω ως
συνοδούς αναχώρησης και άφιξης και δηλώνω υπεύθυνα ότι οι συνοδοί θα φέρουν επίσημο έγγραφο με φωτογραφία που θα αποδεικνύει την ταυτότητά τους (Διαβατήριο ή Ταυτότητα) το οποίο
υποχρεούνται να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των Αρχών. Δηλώνω ότι απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τη LUMIWINGS, το προσωπικό και τους πράκτορες αυτών και θα αποζημιώσω πλήρως
αυτούς στην περίπτωση οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας ή και άλλων σχετικών δαπανών που τυχόν θα προκύψουν από το ταξίδι του αναφερόμενου ανηλίκου και ότι απαλλάσσω από κάθε ευθύνη
που δεν αναφέρεται στους γενικούς όρους μεταφορών όλους τους παραπάνω συνεργάτες αυτών. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο συνοδός άφιξης να παραλάβει το ανήλικο, η LUMIWINGS
καθώς και οι υπόλοιποι συ σχετιζόμενοι μεταφορείς, έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε κάθε ενέργεια που θα κρίνουν αναγκαία για την εξασφάλιση ασφαλού ς συνοδείας του παιδιού,
συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας στα στοιχεία
που έχω παραχωρήσει και τα οποία διαβεβαιώνω και δηλώνω ότι είναι αληθή και ισχύοντα, θα φροντίσω για την ασφαλή παραλαβή του ανηλίκου. Επιπλέον δηλώνω υπεύθυνα ότι το ανήλικο
έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα, έγκυρα και νόμιμα ταξιδιωτικά και συνοδευτικά έγγραφα, για όλα τα σκέλη του ταξιδιού του που απαιτούνται γι α την έξοδο και είσοδο από την χώρα
αναχώρησης, την χώρα διέλευσης και την χώρα προορισμού. Παρέχω τη συγκατάθεση μου για την παροχή οδηγιών από το πλήρωμα καμπίνας προς το ανήλικο κατά την διάρκεια της πτήσης
για να ενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία πτήσης τυχόν συσκευή που έχει στην κατοχή του. Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω και τα κατωτέρω παρεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Αντίγραφα: Γονέας/Κηδεμόνας κατά την αναχώρηση, Σταθμός Αναχώρησης, Ενδιάμεσος σταθμός, Σταθμός Άφιξης
Copies to: Parent/Guardian at Departure, Departure Station, Transfer Station, Arrival Station

I, the father/mother/guardian of the minor referred herein below, hereby declare that, being aware of the Terms which I have read and accept fully and unreservedly and which are in force in
addition to this application (http://lumiwings.com/children) I give my consent to the below mentioned minor, to travel without escort. I also declare that the father/mother/guardian of the minor who
does not submit this application, knows and agrees to the unaccompanied minor’s travel, and is similarly bound to the information below. I confirm that the child will be accompanied on departure
and upon arrival by the persons named below as escorts of departure and arrival and I declare responsibly that the designated accompanying adults on departure and/or arrival, will carry official
document with a photo that will prove their identity (Passport or Identification ID) which they are obliged to present at eac h check of the Authorities. I declare that I relieve LUMIWINGS and their
personnel and agents from any liability and will indemnify them in the event of any loss or damage or any other relevant expenses that will arise from the child’s journey and I declare that I relieve
the above mentioned from any liability is not mentioned in the general conditions of carriage of the above carriers. Should the child not be met at arrival, it is understood that LUMIWINGS have
the right to take any action they deem necessary to ensure the safe escort of the child, including the case of returning the minor to the departure airport. In this case, I acknowledge and fully
accept that, following relevant communication in the contact details I have provided and which I declare to be true and valid , I will ensure that the minor will be safely received. Additionally, I
declare responsibly that the minor has in his/her possession all necessary, valid and legal travel and accompanying documents for all aspects of the journey, for entering or leaving and required
by the Country of Departure, Transfer and Destination. I give my consent for provision of instructions by the cabin crew to the minor to activate or deactivate or place any device in its possession
in flight mode if he wants to. I hereby certify that all of the above and below mentioned are accurate and true.

Στοιχεία Ασυνόδευτου Παιδιού/Unaccompanied Minor Details
Επίθετο/Last Name
Όνομα/First Name

Ηλικία/Age

Φύλο/Sex

Γλώσσα/Lang

Στοιχεία Πτήσης/Flight Details
Αριθμός Πτήσης/Flight Number

Από/From

Προς/To

Θέση/Seat Number

Ημερομηνία/Date

Γονέας ή Κηδεμόνας στο αεροδρόμιο ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/Parent or Guardian at DEPARTURE Airport
Αριθμός Διαβατηρίου ή ΔΤ/Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone Number:

Γονέας ή Κηδεμόνας στο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ αεροδρόμιο/Parent or Guardian at TRANSFER Airport
Αριθμός Διαβατηρίου ή ΔΤ/Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone Number:
Γονέας ή Κηδεμόνας στο αεροδρόμιο ΑΦΙΞΗΣ/Parent or Guardian at ARRIVAL Airport

Αριθμός Διαβατηρίου ή ΔΤ/Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone Number:
Υπάλληλος Αναχώρησης/Departure Agent

Υπεύθυνη Πληρώματος/Cabin Crew

Υπάλληλος Άφιξης/Arrival Agent

(συμπληρώνεται στο Αεροδρόμιο/filled in at the Airport)

(συμπληρώνεται στο Αερδρόμιο/filled in at the Airport)

(συμπληρώνεται στο Αεροδρόμιο/filled in at the Airport)

