ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρέχω τις υπηρεσίες μου στα άλλα μέλη της Τράπεζας Χρόνου Χολαργού - Παπάγου (Τ.Χ.Χ-Π)
με καλή πρόθεση, ευθύνη, ευγένεια, σεβασμό και εχεμύθεια.
Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρω ή λαμβάνω ως μέλος της Τ.Χ.Χ-Π είναι σε εθελοντική βάση και δεν
αποβλέπω στη λήψη ἡ παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών έναντι χρημάτων. Ωστόσο, αν η ανταλλαγή
υπηρεσίας συνεπάγεται κάποιο κόστος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρότερη συμφωνία από τα δυο μέρη
(υλικά επισκευής, έξοδα βενζίνης κ.λπ.).
Έχω την ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρω, καθώς και για την επιλογή του
μέλους που θα μου προσφέρει την όποια υπηρεσία ζητήσω, καθότι η Τ.Χ.Χ-Π δεν υποβάλει τα μέλη της σε
συγκεκριμένη αξιολόγηση, αλλά αυτή προκύπτει από την εμπειρία της συμμετοχής εκάστου μέλους στο
εγχείρημα. Επίσης, θα έχω διευκρινίσει όλες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής πριν συναντηθώ με το άτομο
που θα συναλλαγώ.
Η Τ.Χ.Χ-Π δεν θα φέρει ευθύνη ἡ υποχρέωση προς οποιοδήποτε μέλος σε σχέση με απώλεια.
ζημιά ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε ἡ θεωρηθεί ότι προκλήθηκε άμεσα η έμμεσα από τις
όποιες διαδικασίες σχετίζονται με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Τ.Χ.Χ-Π.
Κοινοποιώ τυχόν διενέξεις, παράπονα, παρανοήσεις και ερωτήματα στη Συντονιστική Ομάδα, η οποία και
επιλαμβάνεται της επίλυσης τους. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι
σύννομες και να μην αντίκεινται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις οποιουδήποτε εκ των
συναλλασσόμενων μελών. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψή μου
παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τ.Χ.Χ-Π ή εάν διαπιστώσω τη διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω
της Τ.Χ.Χ-Π οφείλω να ενημερώσω τη Συντονιστική ομάδα.
Η Συντονιστική Ομάδα ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς της Τ.Χ.Χ-Π
και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εισηγείται σχετικά, στην Ολομέλεια της πρωτοβουλίας.
Συμφωνώ τα στοιχεία μου να είναι διαθέσιμα στα εγγεγραμμένα μέλη της Τ.Χ.Χ-Π, καθώς είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία της.
Δεν παρέχω σε τρίτους προσωπικά στοιχεία μελών της πρωτοβουλίας χωρίς την έγκριση τους, ή
οποιαδήποτε στοιχεία η πληροφορίες σε σχέση με την Τ.Χ.Χ-Π χωρίς την έγκριση της
Συντονιστικής ομάδας.
Οι διαχειριστές του λογισμικού της Τ.Χ.Χ-Π έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να καταχωρήσουν
αγγελία προσφοράς η ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό, προσβλητικό
ή παράνομο χαρακτήρα.
Για την προστασία των μελών και την εύρυθμη λειτουργία της Τ.Χ.Χ-Π, η Ολομέλεια της
πρωτοβουλίας διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού κάποιου μέλους σε περίπτωση που δεν
τηρούνται οι παραπάνω όροι.
Κατανοώ ότι η αποδοχή των παραπάνω όρων δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής μου ως μέλος της
Τ.Χ.Χ-Π. καθώς είναι απαραίτητη η φυσική μου παρουσία σε μία τουλάχιστον ενημερωτική
συνάντηση ἡ συγκέντρωση της Ολομέλειας της πρωτοβουλίας.
Η Τ.Χ.Χ-Π διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους Συμμετοχής,
οι οποίοι αποφασίζονται από την Ολομέλεια της πρωτοβουλίας.
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τα περιεχόμενο του παραπάνω κειμένου, καθώς και του
Κανονισμού Λειτουργίας της Τ.Χ.Χ-Π.
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