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16ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΩΦΩΝ (WFD) 

18-24 ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 

ΝΣΔΡΜΠΑΝ ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

 

 

Δπηιογή: Registration (Δγγραθή) 
 

  
Σηκή  

πξηλ από ηηο 16/04/2011   

 
Σηκή  

κεηά ηηο 16/04/2011 

 
Καλοληθή εγγραθή 

 
R1 5.500.00 

 
R 6.500.00 

 

 
Νεοιαία 

(ειηθίαο 18-30 εηώλ, 
ππνινγηζκέλεο κέρξη ηηο 25 

Ινπιίνπ 2011. Απαηηείηαη 
θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ.) 

 
 
 
 

R 4.000.00 
 

 
 
 
 

R 4.000.00 
 

 
Ηιηθηωκέλοη 

(πάλσ από 65 εηώλ. Η ειηθία 
ππνινγίδεηαη κέρξη ηηο 25 Ινπιίνπ 

2011. Απαηηείηαη θσηνηππία 
ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.) 

 

 
 
 
 

R 4.000.00 
 

 
 
 
 

R 4.000.00 
 

 
σκκεηέτοληες ζηο Κακπ 

Νεοιαίας 
(Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε. 

Ωζηόζν, ζα πξέπεη ζηελ αίηεζε 
εγγξαθήο ηεο WFDYS 

λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζεκείν πνπ 
αλαθέξεη ην πλέδξην ηεο WFD.) 

 
 
 
 
 

Γσξεάλ 

 
 
 
 
 

Γσξεάλ 

                     
1 Με ην R (ή ZAR) δειώλεηαη ην λόκηζκα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο, πνπ είλαη ην ξαλη. ηηο 4 Απξηιίνπ 2011 ε 

ηζνηηκία επξώ πξνο ξαλη είλαη 1:9.55 (έλα επξώ αληηζηνηρεί ζε 9.55 ξαλη). 
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Δζειοληές, δηερκελείς θαη 

οδεγοί ησθιοθωθώλ 
(Οη εγθεθξηκέλνη εζεινληέο, 

δηεξκελείο θαη νδεγνί 
ηπθινθσθώλ έρνπλ ειεύζεξε 
πξόζβαζε.Παξαθαινύκε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Δπηηξνπή 
Γηεξκελέσλ ζην 

interpreter@wfd2011.com. Σν 
ζρεηηθό θνππόλη ζα ζηαιεί κέζσ 
κέηι. Οη ζπλνδνί δηεξκελείο ζα 

πξέπεη λα είλαη κε ηνπο 
εθπξνζώπνπο ηε ζηηγκή ηεο 
δηαπίζηεπζεο ζην πλέδξην, 

θαζώο θαη όηαλ εηζέξρνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε εθδήισζε) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γσξεάλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γσξεάλ 

  
 
    

 

Κόζηος εγγραθής αλά εκέρα  

(Σηκή πρηλ από ηης 16/04/2011) 

Δγγξαθή κηαο εκέξαο          R1.000.00 

Δγγξαθή δύν εκεξώλ          R2.000.00 

Δγγξαθή ηξηώλ εκεξώλ               R3.000.00 

Δγγξαθή ηεζζάξσλ εκεξώλ         R4.000.00 

Δγγξαθή πέληε εκεξώλ               R5.000.00 

 

Τπερεζίες Φροληίδας Παηδηώλ 

(Σηκή πρηλ από ηης 16/04/2011) 

Οιόθιεξε ηελ πεξίνδν (18-24 Ινπιίνπ 2011)    R1.400.00 

Αλά εκέξα             R200.00 

 

Κοηλωληθές εθδειώζεης 

Θέαηξν (18, 20, 22 Ινπιίνπ 2011)     R100.00 αλά εκέξα 

Κνθηέηι ππνδνρήο (18 Ινπιίνπ 2011)          R250.00 

Γθαιά Γείπλν (23 Ινπιίνπ 2011)          R450.00 

Γεύκα ζην πλέδξην (18-24 Ινπιίνπ 2011)          R210.00 αλά εκέξα 

mailto:interpreter@wfd2011.com
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 Δπηιογή: Click Here to Proceed to Online Registration  

(Δγγραθή κέζω Ίληερλεη) 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΠΡΟΩΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Σίηινο (Κνο, Κα, Γξ.)  

Όλνκα 

Δπώλπκν 

Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ/Σαπηόηεηαο 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο            

                            εκέξα        κήλαο                  ρξόλνο 

Οξγάλσζε 

Γηεύζπλζε 

Πόιε  

Πεξηνρή  

Υώξα  

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο 

Φσηνγξαθία 

Σν κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα είλαη παξεκθεξέο κε απηό ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

Απνδεθηή επίζεο είλαη θαη ζθαλαξηζκέλε θσηνγξαθία ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

Η θσηνγξαθία ζα πξέπεη λα είλαη ζε JPEG format. 

Η θσηνγξαθία κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε ρξώκαηνο, αιιά ην θόλην ζα πξέπεη πάληα λα είλαη άζπξν. 

Η θσηνγξαθία ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαζαξά. 

Γηεζλήο Κώδηθαο 

Σειέθσλν 
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Φαμ  

Κηλεηό (SMS)     

   

E-mail 

 

□ ΚΩΦΟ 

□ ΣΤΦΛΟΚΩΦΟ/ΜΔ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΔΡ 

□ ΒΑΡΗΚΟΟ 

□ ΑΚΟΤΩΝ 

□ ΑΛΛΟ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

(Έρνπλ παξαιεηθζεί θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ άιιεο πεξηπηώζεηο, π.ρ. Ννηηναθξηθαλνύο θιπ.) 

 

 
Σύποη εγγραθής ζηο Παγθόζκηο 

σλέδρηο 

 

Σηκή πξηλ από ηηο 16/04/2011   

 

Σηκή κεηά ηηο 16/04/2011 

 

□ Καλοληθή εγγραθή 

 
R2 5.500.00 

 
R 6.500.00 

 

 

□ Νεοιαία 

(ειηθίαο 18-30 εηώλ, ππνινγηζκέλεο 
κέρξη ηηο 25 Ινπιίνπ 2011. Απαηηείηαη 

θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.) 

 
 
 

R 4.000.00 
 

 
 
 

R 4.000.00 
 

 

□ Ηιηθηωκέλοη 

(πάλσ από 65 εηώλ. Η ειηθία 
ππνινγίδεηαη κέρξη ηηο 25 Ινπιίνπ 2011. 
Απαηηείηαη θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ.) 

 

 
 
 

R 4.000.00 
 

 
 
 

R 4.000.00 
 

 

□ σκκεηέτοληες ζηο  

Κακπ Νεοιαίας 
(Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε. Ωζηόζν, ζα πξέπεη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ηεο 

WFDYS λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζεκείν πνπ αλαθέξεη ην πλέδξην ηεο 
WFD.) 

 
 
 

Γσξεάλ 

 
□ Δζειοληές, δηερκελείς θαη οδεγοί ησθιοθωθώλ 

(Οη εγθεθξηκέλνη εζεινληέο, δηεξκελείο θαη νδεγνί ηπθινθσθώλ έρνπλ 
ειεύζεξε πξόζβαζε.Παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Δπηηξνπή 

Γηεξκελέσλ ζην interpreter@wfd2011.com. Σν ζρεηηθό θνππόλη ζα 
ζηαιεί κέζσ κέηι. Οη ζπλνδνί δηεξκελείο ζα πξέπεη λα είλαη κε ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηε ζηηγκή ηεο δηαπίζηεπζεο ζην πλέδξην, θαζώο θαη όηαλ 
εηζέξρνληαη ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε.) 

 
 
 
 

Γσξεάλ 
 

  

 

 

 

                     
2 Με ην R δειώλεηαη ην λόκηζκα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο, πνπ είλαη ην ξαλη. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε 

ηζνηηκία επξώ πξνο ξαλη είλαη 1:9.64 (έλα επξώ αληηζηνηρεί ζε 9.64 ξαλη). 

mailto:interpreter@wfd2011.com
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Κόζηος εγγραθής αλά εκέρα 

Καηαβάιισ πνζό γηα: 

□ Δγγξαθή κηαο εκέξαο                              R1.000.00 

□ Δγγξαθή δύν εκεξώλ                             R2.000.00 

□ Δγγξαθή ηξηώλ εκεξώλ                   R3.000.00 

□ Δγγξαθή ηεζζάξσλ εκεξώλ         R4.000.00 

□ Δγγξαθή πέληε εκεξώλ         R5.000.00 

Παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε ηελ εκεξνκελία/ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζθνπεύεηε λα παξαθνινπζήζεηε 

ην πλέδξην: 

□ Γεπηέξα 18/07/2011  □ Σξίηε 19/07/2011    □ Σεηάξηε 20/07/2011 

□ Πέκπηε 21/07/2011   □ Παξαζθεπή 22/07/2011  □ άββαην 23/07/2011 

□ Κπξηαθή 24/07/2011 

εκείσζε: Σόζν ηα «παθέηα» εγγξαθήο όζν θαη ε εγγξαθή αλά εκέξα δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 

θόζηνο ησλ γεπκάησλ. Σν ζπλνιηθό πνζό ζηα θπξηόηεξα λνκίζκαηα ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζειίδα 

πιεξσκήο. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΑΡΟΥΔ 

 

 Τπερεζίες θροληίδας παηδηώλ 

□ Υξεηάδνκαη ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηώλ γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν (18-24 Ινπιίνπ): R1.400.00 

□ Υξεηάδνκαη ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο: R200.00 αλά εκέρα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ  Κσθά  

Ολόκαηα   Αθνύνληα 

Ηιηθίεο  Σπθινθσθά 

Αιιεξγίεο   Άιιν  
 
ΗΜΔΙΩΗ: Οη ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηώλ δε ζπκπεξηιακβάλνπλ γεύκαηα. Όζνη γνλείο 

επηζπκνύλ λα θάλνπλ θξάηεζε θαη γηα ππεξεζίεο θαγεηνύ ζα πξέπεη λα ην ππνδείμνπλ ζηε θόξκα 

θαη λα πιεξώζνπλ ην αληίζηνηρν πνζό. Οη ειηθίεο θπκαίλνληαη κεηαμύ 3-17 εηώλ. Σα παηδηά ζα 

ρσξηζηνύλ ζηηο εμήο ειηθηαθέο νκάδεο. 

 

 

 

 Κοηλωληθές εθδειώζεης 

□ Δηζηηήξην ζεάηξνπ R100.00 αλά εκέξα 

Παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε ηελ εκεξνκελία/ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζθνπεύεηε λα παξαθνινπζήζεηε 
ζέαηξν:  

□ Γεπηέξα 18/07/2011   □ Σεηάξηε 20/07/2011     □ Παξαζθεπή 22/07/2011 

□ Πνιηηηζηηθή εθδήισζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο εγγξαθήο) Γσξεάλ 

□ Κνθηέηι ππνδνρήο (18 Ινπιίνπ 2011) R250 

□ Γθαιά Γείπλν (23 Ινπιίνπ 2011) R450 

□ Κόζηνο γεπκάησλ (18-24 Ινπιίνπ 2011) R210 αλά εκέξα 

3-8 εηώλ 9-13 εηώλ 14-17 εηώλ 
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Παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε ηελ εκεξνκελία/ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζθνπεύεηε λα έρεηε γεύκαηα ζην 

πλέδξην:3 

□ Γεπηέξα 18/07/2011        □ Σξίηε 19/07/2011        □ Σεηάξηε 20/07/2011       □ Πέκπηε 21/07/2011 

□ Παξαζθεπή 22/07/2011   □ άββαην 23/07/2011   □ Κπξηαθή 24/07/2011 

 

Αλάγθε εηδηθήο δηαηξνθήο: 

□ Υνξηνθάγνο  □ Υαιάι (Γηα κνπζνπικάλνπο)  □ Κόζεξ (Γηα Δβξαίνπο)   

□ Γηαβεηηθόο    □ Άιιν 

 

 

 Προζβαζηκόηεηα 

 Ο ρώξνο δηεμαγσγήο ηνπ Παγθόζκηνπ πλεδξίνπ είλαη πξνζβάζηκνο ζε όια ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

 Σόζν νη Δπηηξνπέο όζν θαη νη Οινκέιεηεο ζα κεηαθξάδνληαη ζην Γηεζλή Κώδηθα Ννεκαηηθήο θαη 

ζηε Ννεκαηηθή Γιώζζα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. 

 Οκάδεο Δηδηθνύ Δλδηαθέξνληνο θαη Αλνηρηά Φόξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν ζην Γηεζλή 

Κώδηθα Ννεκαηηθήο. 

 Οη Δζληθέο Οκνζπνλδίεο Κσθώλ ελζαξξύλνληαη λα θέξνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο δηεξκελείο ηεο 

Ννεκαηηθήο Γιώζζαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σπθινθσθώλ δηεξκελέσλ. 

 

 Ναη, ελδηαθέξνκαη λα ιάβσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηεγήζεηο.         □ Ναη 

 Ναη, ζα ήζεια λα ιάβσ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  □ Ναη 

                     
3 Μεξηθέο εκέξεο ηνπ πλεδξίνπ ελδέρεηαη λα είλαη ήδε θιεηζκέλεο όζνλ αθνξά ηα κεζεκεξηαλά γεύκαηα. Αλ 

ηζρύεη πξάγκαηη θάηη ηέηνην, νη εκέξεο απηέο ζα είλαη ρξώκαηνο γθξη θαη δελ ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ηηο 

επηιέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Λεπηοκέρεηες Σηκή4 

Πιήξεο εγγξαθή ZAR 0 

Δγγξαθή αλά εκέξα ZAR 0 

Κνηλσληθέο εθδειώζεηο ZAR 0 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ZAR 0 

ΠΟΟ ΠΛΗΡΩΘΔΝ ZAR 0 

 

 

Παξαθαινύκε λα ειέγμεηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία.5 

Καηεγορία Δίδος Σηκή 

   

 

 

Παξαθαινύκε λα έρεηε ππόςε ζαο όηη νη ηηκέο ζηα θπξηόηεξα λνκίζκαηα6 

είλαη απιώο ελδεηθηηθέο θαη ίζσο λα κελ απνηεινύλ ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ θόζηνπο. 

 

 

 

Δπηζεκάλζεης 

 Η εγγξαθή ζην πλέδξην δε ζπκπεξηιακβάλεη γεύκαηα. Σα γεύκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη κόλν 

ζηελ εγγξαθή ησλ πκκεηερόλησλ ζην Κακπ Νενιαίαο. 

 Η εγγξαθή ζπκπεξηιακβάλεη ην πιηθό θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ πλεδξίνπ. 

 Σν θόζηνο εγγξαθήο ζπκπεξηιακβάλεη κόλν κία πνιηηηζηηθή εθδήισζε. 

                     
4 Δηζάγεηαη απηόκαηα ε επηινγή πνπ έρεη γίλεη ζηελ Δλόηεηα Β: Δγγξαθή ζην πλέδξην.  

5 Ό.π. (όπσο παξαπάλσ). 

6 USD: Γνιάξην ΗΠΑ, EUR: Δπξώ, GBP: Λίξα Αγγιίαο. Οη ηηκέο αληηζηνηρνύλ ζηελ Καλνληθή Δγγξαθή πξηλ 

από ηηο 16/04 (βι. ζ. 5). 

USD       820.90 

EUR       575.92 

GBP            507.38    
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 Οη θξαηήζεηο γηα ηα κεζεκεξηαλά γεύκαηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ εγθαίξσο, αθνύ ην εζηηαηόξην 

ηνπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ δηαζέηεη ρσξεηηθόηεηα 1.500 αηόκσλ. Αλ ν αξηζκόο μεπεξαζηεί, νη 

ζύλεδξνη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ νη ίδηνη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Κακπ Νενιαίαο ζα ιάβνπλ κέζσ e-mail έλα θνππόλη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζην πλέδξην σο: «πκκεηέρνληεο ζην Κακπ Νενιαίαο», ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 

 

Δπηζεκάλζεης ζτεηηθά κε ηοσς δηερκελείς 

 Οη δηεξκελείο ηνπ Γηεζλνύο Κώδηθα Ννεκαηηθήο, ηεο Ννηηναθξηθαληθήο Ννεκαηηθήο (εγθεθξηκέλνη 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Κσθώλ), 

νη ηπθινθσθνί δηεξκελείο θαη όινη όζνη ζπλνδεύνπλ ηνπο δηαθόξνπο εθπξνζώπνπο δε ζα 

επηβαξπλζνύλ ην θόζηνο εγγξαθήο. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κε ηνπο εθπξνζώπνπο θαηά 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πλέδξην θαη ηελ είζνδό ηνπο ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε. Έρνπλ δηθαίσκα γηα 

δσξεάλ εγγξαθή ζην πλέδξην, αιιά όρη γηα επηπιένλ πξνλόκηα, όπσο γθαιά δείπλν, θνθηέηι 

ππνδνρήο, πεξηεγήζεηο θαη δηαηξνθή. 

 Ο ζπληνληζηήο ησλ δηεξκελέσλ ζα παξάζρεη αληίγξαθα ησλ παξνπζηάζεσλ ζηνπο επίζεκνπο 

δηεξκελείο ηνπ πλεδξίνπ. Σα Σαθηηθά Μέιε θαη νη εθπξόζσπνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θόζηνπο ζρεηηθά κε ηνπο δηεξκελείο, π.ρ. γηα ην ηαμίδη, ηε δηακνλή, ηε δηαηξνθή θηι. Γηα ηηο 

εθδειώζεηο πνπ πξόθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ νη δηεξκελείο απηόλνκα, γηα ηε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή δηαζθέδαζε, όπσο ην γθαιά δείπλν, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην απαηηνύκελν πνζό. 

 Οη εγθεθξηκέλνη δηεξκελείο ζα ιάβνπλ έλα θνππόλη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πλέδξην σο: 

«Δζεινληέο, Δπίζεκνη θαη πλνδνί Γηεξκελείο, θαζώο θαη Σπθινθσθνί ζπλνδνί». 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Trudie Theunissen ζην: 

interpreter@wfd2011.com. 

 

 

Πιερωκή θαη Κραηήζεης 

 Η DeafSA (Deaf Federation of South Africa, Οκνζπνλδία Κσθώλ ηεο Νόηηαο Αθξηθήο) δε δέρεηαη 

ηειεθσληθέο θξαηήζεηο.  

 Οη θξαηήζεηο γίλνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο εγγξαθήο είηε ειεθηξνληθά είηε ζην 

ζρεηηθό έληππν. 

 Η πιεξσκή ζα πξέπεη λα γίλεη κόλν ζε ξαλη, ην λόκηζκα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο (ZAR), κέζσ 

ηξαπεδηθνύ εκβάζκαηνο ή πηζησηηθήο θάξηαο. 

 Όηαλ θαηαβιεζεί ην πνζό, ζα γίλεη επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

mailto:interpreter@wfd2011.com
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 Κάζε άηνκν ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ρσξηζηά, γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβνιή δηπιώλ αηηήζεσλ. 

 

Δπηβεβαίωζε 

 Όηαλ ιάβνπκε ηελ πιεξσκή, ζα ζαο ζηαιεί από ηελ DeafSA κηα επηβεβαίσζε ησλ ππεξεζηώλ 

πνπ δεηάηε είηε κέζσ θαμ είηε κέζσ e-mail είηε ηαρπδξνκηθώο.  

 Η επηβεβαίσζε ζα ζηαιεί κέζσ e-mail γηα ηηο ειεθηξνληθέο εγγξαθέο. 

 

 

Αθύρωζε εγγραθής 

 Αθπξώζεηο θαη/ή αληηθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ DeafSA γξαπηώο ζην e-mail: 

registration@wfd.2011.com. 

 Αθπξώζεηο πνπ ιακβάλνπκε κέρξη ηηο 05 Μαξηίνπ 2011 δε ζπλεπάγνληαη θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε. 

 Αθπξώζεηο πνπ ιακβάλνπκε θαηά ηελ πεξίνδν 05 Μαξηίνπ-05 Μαΐνπ 2011 ζπλεπάγνληαη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ηάμεσο ησλ R1.000. 

 Αθπξώζεηο πνπ ιακβάλνπκε κεηά ηηο 05 Μαΐνπ 2011 δε ζπλεπάγνληαη θακία επηζηξνθή 

ρξεκάησλ. 

 Όιεο νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ ζα δηεθπεξαηώλνληαη ΑΜΔΑ. 

 Σα ρξήκαηα επηζηξέθνληαη κόλν ζην λόκηζκα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο, ην ξαλη. 

 Σν ρξεκαηηθό πνζό ηεο επηζηξνθήο ππόθεηηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. Η DeafSA δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ ηπρόλ δεκία πνπ ζα πξνθύςεη. 

 

 

mailto:registration@wfd.2011.com
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Σρόπος πιερωκής 
 

□ Σξαπεδηθό έκβαζκα ζε ξαλη ηεο Νόηηαο Αθξηθήο7 □ Πηζησηηθή θάξηα8 

 

□ Απνδέρνκα Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο 

 

Πξνρσξήζηε ζηελ πιεξσκή 

 

                     
7 Όλοκα ηραπέδες: ABSA Bank 

   Αρηζκός ιογαρηαζκού: 4075854464 

   Όλοκα ιογαρηαζκού: WFD Congress 2011 

   Branch Code (Κωδηθός Παραρηήκαηος): 632005 

   Branch Name (Όλοκα Παραρηήκαηος): Aucklandpark 

    Κωδηθός Swift: ABSAZAJJ 

    Your Reference (Κωδηθός Αλαθοράς ζας):  

8 Απνδεθηέο είλαη νη εμήο πηζησηηθέο θάξηεο: Visa, MasterCard, Diners ή American Express. 
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Μερηθές επηπιέολ παραηερήζεης 

Παξαθαινύκε λα ειέγμεηε όηη έρεηε ηνπιάρηζηνλ δύν άδεηεο ζειίδεο ζην δηαβαηήξηό ζαο, πξηλ 

ηαμηδέςεηε γηα ηε Νόηηα Αθξηθή. Αλ δελ ηηο έρεηε, ίζσο λα κελ κπνξέζεηε λα ηαμηδέςεηε θαη λα πξέπεη 

λα επηζηξέςεηε πίζσ. 

Δθόζνλ δηαζέηεηε δηαβαηήξην από ηελ Διιάδα, δε ρξεηάδεζηε βίδα γηα κηα παξακνλή ιηγόηεξε από 

90 εκέξεο. 

 


