
Η καπαοκήντοη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ διαπηνεί πο αμενιόνιοπο δικαίτμα να αμομακνύνει 
κάθε καπαοκηντπή μορ εμιδεικνύει ορμμενιςονά μορ δημιορνγεί αναοπάπτοη 
οπο μνόγναμμα πηξ καπαοκήντοηξ ή ορμμενιςονά μορ είναι εμιβκαβήξ για πον 
εαρπό πορ ή για πορξ άκκορξ καπαοκηντπέξ ή πο μνοοτμικό πηξ καπαοκήντοηξ. 

Η ιαπνοςανμακερπική μενίθακση μανέξεπαι ενπόξ πηξ καπαοκήντοηξ δτνεάν. 
Όμτξ ονιομένεξ αοθένειεξ ή και οι πναρμαπιομοί μαναμέμμονπαι αμό πον ιαπνό 
πηξ καπαοκήντοηξ οπο νοοοκομείο. Ο κηδεμόναξ ελοροιοδοπεί πην καπαοκήντοη 
για μια πέποια ενένγεια μορ αςονά πην ργεία πορ καπαοκηντπή και ορμςτνεί να 
μκηνώοει πρξόν ελτπενικέξ ιαπνικέξ ξεινορνγικέξ, οδονπιαπνικέξ ρμηνεοίεξ μορ 
μανέξονπαι, ορμμενικαμβανομένηξ ομοιαοδήμοπε ιαπνοςανμακερπικήξ δαμάνηξ. 

Ο γονέαξ ανπικαμβάνεπαι και βεβαιώνει όπι η ορμμεποξή πορ μαιδιού πορ οπην 
καπαοκήντοη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και οπιξ δναοπηνιόπηπέξ πηξ είναι ενπεκώξ 
μνοαινεπική και έξει κάβει ρμόση πορ πο μνόγναμμα και πιξ δναοπηνιόπηπεξ πηξ 
καπαοκήντοηξ οπιξ ομοίεξ πο μαιδί πορ θα ορμμεπέξει. Αναγντνίζει όπι 
ονιομένοι κίνδρνοι είναι ορμςρείξ με πα μνογνάμμαπα και πιξ δναοπηνιόπηπεξ πηξ 
καπαοκήντοηξ. Εμίοηξ βεβαιώνει όπι έξει δώοει ενποκή οπο μαιδί πορ να δίνει 
οημαοία οπορξ κανονιομούξ πηξ καπαοκήντοηξ και να πορξ πηνεί πόοο για πην 
δική πορ αοςάκεια όοο και για πην αοςάκεια άκκτν καπαοκηντπών και όπι μνέμει 
να μαναμένει ρμό ορνεξή εμιπήνηοη και όπι πο μαιδί πορ ορμςώνηοε να πο μνάλει. 

Η καπαοκήντοη δεν είναι ρμεύθρνη για ξνήμαπα, είδη ένδροηξ ή μνοοτμικών 
ανπικειμέντν οε μενίμπτοη αμώκειάξ πορξ ή καπαοπνοςήξ πορξ. Ειδικά για πα 
ξνήμαπα δεν ρμάνξει καμία αοςάκεια μέοα οπα δτμάπια πτν καπαοκηντπών μανά 
μόνο οπην πνάμεζα πηξ καπαοκήντοηξ, μέοα οπο ξώνο πηξ γναμμαπείαξ. 

Η άδεια για ξνήοη ςτπογναςιών/βίνπεο πορ καπαοκηντπή οε ςρκκάδια, DVD και 
άκκα διαςημιοπικά μέοα είναι δεδομένη. 
Οςεικέξ για μοοά μορ δεν έξορν καπαβκηθεί οπην καπαοκήντοη, θα ρμόκεινπαι οε 
αμοιβέξ δικηγόντν και δικαοπικά έλοδα πα ομοία εμιβανύνεπαι ο γονέαξ. 

Ο γονέαξ ή ο νόμιμοξ κηδεμόναξ με πην μανούοα δηκώνει όπι ο καπαοκηντπήξ 
είναι οε κακή καπάοπαοη και ςροιοκογική ργεία και όπι έξει δρναπόπηπα για πη 
οτοπή ςνονπίδα και ργιεινή πορ και όπι μμονεί να ορμμεπέξει οπο μνόγναμμα πηξ 
καπαοκήντοηξ. Και όπι δεν μάοξει αμό μεπαδοπικό ή σρξικό νόοημα ή δεν έξει 
άκκο οοβανό μνόβκημα μορ να εκθέπει οε κίνδρνο αοθένειαξ ή οτμαπικήξ βκάβηξ 
πο ίδιο ή πορξ άκκορξ καπαοκηντπέξ. 

Το μοοό πηξ εγγναςήξ καπαβάκκεπαι οπο ούνοκό πορ βάοει πηξ μενιόδορ μορ 
εμιθρμείπε ούμςτνα με πον πιμοκαπάκογο πηξ καπαοκήντοηξ. Δεν γίνεπαι 
εμιοπνοςή πορ πμήμαποξ πηξ εγγναςήξ. Ελαινείπαι η μη μνοοέκεροη. 
Οι μενίοδοι είναι καθονιομένεξ και η καπαοκήντοη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ δεν έξει καμία 
ερθύνη εάν έναξ καπαοκηντπήξ ξάοει κάμοιεξ μένεξ αμό πην μνοηγούμενη 
μενίοδο. 


