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ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ 
Επιχορηγημένες Τιμές για διαμονή για δύο βράδια μόνο 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
07 – 09 ΜΑΪΟΥ 2021 

 
     

ARRIVAL DATE 
ΗΜΕΡ. ΑΦΙΞΕΩΣ 

 

DEPARTURE DATE 
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

 NO OF PERSON 
ΑΤΟΜΑ  

MΕΓΑΛΟΙ +12 
ADULTS +12  

ΠΑΙΔΙΑ  
CHILDREN  

 

    CHILDREN 
NUMBER: 

CHILDREN 
AGE: 

 
 

 
 
 

   

CAPITAL LETTERS PLEASE - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 
SURNAME/EΠΩΝΥΜΟ FIRST NAME/ΟΝΟΜΑ 

 
DATE OF BIRTH 

ΗΜΡ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

 
   
 
   
 
   
  

  
   
ADDRESS – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
POSTCODE – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 

COUNTRY – ΧΩΡΑ: 

TELEPHONE – ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:                                         

E-MAIL – ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  

  
Τύποι δωματίων και τιμές (σημειώστε με √ την επιλογή σας) : 

Τύπος Δωματίου Τιμή Επιλογή Δωματίου Αριθμός δωματίων 

Single room (minimum two nights stay) € 35,75 per night   
Double room (minimum two nights stay) € 39 per night   

Για εξασφάλιση της ειδικής τιμής για δύο βράδια χρειάζεται να κατατεθεί στην υποδοχή αντίγραφο 
συνήθους λογαριασμού (τηλεφώνου, ηλεκτρισμού κ.α.) για πιστοποίηση κατοίκου Κύπρου, όπως 
προνοείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού που επιδοτεί τις τιμές. 

CONSENT FOR DATA PRIVACY – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –  

1. Στο Rodon Mount Hotel & Resort  σεβόμαστε τα προσωπικά 
δεδομένα επισκεπτών μας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
τα διαχειριζόμαστε μόνο για τους σκοπούς επιχειρηματικών 
διαδικασιών, πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Στην Πολιτική Απορρήτου 
του Rodon Mount Hotel & Resort  , εξηγούμε τι είδους Προσωπικά 
Δεδομένα συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, γιατί τα συλλέγουμε, 
πόσο χρόνο θα τα αρχειοθετήσουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα 
Προσωπικά σας Δεδομένα. 

Συμφωνώ με τα παραπάνω: ……………………………………………………….. 

2. Επιπλέον, θα θέλαμε να επικοινωνούμε  μαζί σας σχετικά με 
προσφορές και εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που συμφωνείτε μαζί 
μας, και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα 
όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, υπογράψτε το παρακάτω. Μπορείτε να εξαιρεθείτε 
από αυτήν την επικοινωνία ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον 
σύνδεσμο διαγραφής στην επικοινωνία στην ιστοσελίδα  του 
Rodon Mount Hotel & Resort  . 
 

Συμφωνώ με τα παραπάνω: ………………………………………………………… 
 

 
* Όλες οι κρατήσεις πρέπει να σταλούν στο reservations@rodonhotel.com και να αναφέρετε στο θέμα "ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2021" μέχρι την Κυριακή 25 Απριλίου 2021. Μετά το πέρας της ημερομηνίας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 
την διαθεσιμότητα των δωματίων.  

mailto:reservations@rodonhotel.com

