
 
       

      
                     

      

 

           

 Αίτηση εγγραυής μέλοσς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από πού μας γνωρίζαηε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ν.ΙΩΝΙΑ ____ /____ /2012 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο γονέας βεβαιώνει ταυτόχρονα με την αίτηση ότι με σύμφωνη  γνωμάτευση και του γιατρού το βρέφος μπορεί να 

συμμετάσχει με ασφάλεια στο πρόγραμμα, καθώς επίσης ότι ο υπογράφων την αίτηση έχει ενημερωθεί  και θα τηρεί τους κανόνες. 

         Ημερ/νία………../………./20…… 
 
 

Τπογραθή γονέα ή κηδεμόνα 

 
 
 

Σσμπληρώνετε από την γραμματεία 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΠΙΘΕΣΟ             ΟΝΟΜΑ 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΓΕΝΝΗΗ   /               / 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ                       ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ 

ΕΠΑΓ/ΠΑΣΡΟ (*προαιρεηικό)                                ΕΠΑΓ/ΜΑ ΜΗΣΡΟ(*προαιρεηικό) 

Δ/νζη Καηοικίας- ΟΔΟ                           ΑΡΙΘ                  ΣΚ 

                ΠΕΡΙΟΥΗ 

         Οικίας        1ο κινηηό 

         2ο κινηηό        E-mail 

Γενικές παραηηρήζεις 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
ε περιπηώζεις καηά ηις οποίες θα πρέπει να ενημερωθείηε άμεζα για κάηι ζτεηικά με ηα μαθήμαηα ζας, θα 
λαμβάνεηε μήνσμα ζηο κινηηό ζας ή ζηο e-mail. 

Κινητό τηλ: 
 

E-mail:  
Με την σσμπλήρωση των στοιτείων επικοινωνίας, το μέλος σσναινεί για την τρήση αστών αποκλειστικά από τον Σύλλογο μας. 

Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιτείων παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα. 

Επιλογές προγράμματος 
Μία θορά ηην εβδομάδα: Ημέρα________________ Ώρα_______  
Δύο θορές ηην εβδομάδα: Ημέρα_______________ Ώρα_______ και Ημέρα ______________ Ώρα______ 
 

               Ιατρικές γνωματεύσεις            
            Μαμά   Μπαμπάς  
Παθολόγος___/___/___     ___/___/___ 
Δερμ/γος   ___/___/___    ___/___/___ 
                          Παιδίαηρος ___/___/___ 
           
 

http://www.google.gr/imgres?hl=el&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=OVeTSaHraiFg1M:&imgrefurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=18:ph-skitsa-spiti&id=718:ph-skitsa-spiti-62-thlefwno&tmpl=component&Itemid=91&docid=iO45WyzQvv0imM&imgurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/images/phocagallery/skitsa_spiti/thumbs/phoca_thumb_l_62-Thlefwno.gif&w=363&h=480&ei=0Q6VT5SgK-3c4QSty9TQDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=116378072534056060257&page=4&tbnh=133&tbnw=101&start=74&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:74,i:295&tx=55&ty=77
http://www.google.gr/imgres?hl=el&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=OVeTSaHraiFg1M:&imgrefurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=18:ph-skitsa-spiti&id=718:ph-skitsa-spiti-62-thlefwno&tmpl=component&Itemid=91&docid=iO45WyzQvv0imM&imgurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/images/phocagallery/skitsa_spiti/thumbs/phoca_thumb_l_62-Thlefwno.gif&w=363&h=480&ei=0Q6VT5SgK-3c4QSty9TQDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=116378072534056060257&page=4&tbnh=133&tbnw=101&start=74&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:74,i:295&tx=55&ty=77
http://www.google.gr/imgres?hl=el&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=OVeTSaHraiFg1M:&imgrefurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=18:ph-skitsa-spiti&id=718:ph-skitsa-spiti-62-thlefwno&tmpl=component&Itemid=91&docid=iO45WyzQvv0imM&imgurl=http://www.pi-schools.gr/special_education/images/phocagallery/skitsa_spiti/thumbs/phoca_thumb_l_62-Thlefwno.gif&w=363&h=480&ei=0Q6VT5SgK-3c4QSty9TQDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=116378072534056060257&page=4&tbnh=133&tbnw=101&start=74&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:74,i:295&tx=55&ty=77
http://www.google.gr/imgres?start=122&hl=el&biw=1280&bih=607&addh=36&tbm=isch&tbnid=qSTgILI3BeT_1M:&imgrefurl=http://www.aperfectworld.org/communications.html&docid=VcfKumXaSBSzsM&imgurl=http://www.aperfectworld.org/clipart/communications/email.png&w=500&h=336&ei=YhGVT7PkA8rb4QS6s73QDw&zoom=1&iact=hc&vpx=486&vpy=217&dur=156&hovh=184&hovw=274&tx=111&ty=106&sig=116378072534056060257&page=6&tbnh=125&tbnw=186&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:122,i:88


 
 
 
 
 
 
 
Σηοιτεία μέλοσς  
Επίζεην γνλέα                     :______________________________________________ 
 
Όλνκα  γνλέα                      :______________________________________________ 
 
Επίζεην/όλνκα παηδηνύ/ώλ :______________________________________________ 
 
Κηλεηό ηειέθσλν                 :______________________________________________ 
 
E-mail                                  : ______________________________________________ 

 
GDPR 

Από ηηο 25 Μαΐοσ 2018 o Εσρωπαϊκός Κανονιζμός περί Προζηαζίας Δεδομένων Προζωπικού Χαρακηήρα 
(GDPR) ηέζεθε ζε εθαξκνγή. 
 
Σθνπόο ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη  όηη όινη νη θνξείο  πνπ δηαηεξνύλ ζηελ θαηνρή ηνπο πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα 
δελ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θαλέλαλ ιόγν ρσξίο ηελ ξεηή ζαο ζπγθαηάζεζε. 
 
Σθνπόο καο είλαη λα ζαο ελεκεξώλνπκε γηα όια ηα λέα θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ, γηα πηζαλέο 
αιιαγέο ζην πξόγξακκα, γηα αιιαγέο πξνπνλήζεσλ ιόγσ έθηαθησλ γεγνλόησλ θ.α., όια ηα παξαπάλσ ζα ζαο 
θνηλνπνηνύληαη  κε newsletter, email, ε sms. 

Γηα λα ζπλερίζνπκε λα επηθνηλσλνύκε ζα ζέιακε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο, ε νπνία αθνξά : 

Σηελ δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ (ζηαζεξό ή θηλεηό ) θαη ηνπ email ζαο κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ επηθνηλσλία καο 
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο  ζαο ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλόησλ. 
Η απνζηνιή ελεκέξσζεο γηα θάζε κνξθήο εθδήισζεο,  δξαζηεξηόηεηαο, αιιαγή σξαξίνπ  ή πξόβιεκα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο , ζα αθνξά αποκλειζηικά και μόνο ηο  ζωμαηείο μας. 
 Να είζηε βέβαιοι όηι: 

 Εάλ ππήξμαηε κέινο καο ή ζπκκεηείραηε ζε ηκήκαηα ηνπ Σπιιόγνπ καο, δηαηεξνύκε ηα δεδνκέλα ζαο κε ζθνπό ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε θαη λα ζαο ελεκεξώλνπκε, ζα 

πιεξνύκε ηπρόλ λνκηθέο καο ππνρξεώζεηο αιιά θαη ζα  δηαζθαιίδνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία . 

 Οπδέπνηε ζα  γλσζηνπνηήζνπκε  ηα δεδνκέλα ζαο ζε εηαηξίεο ή ηξίηνπο εθηόο ηνπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ, εθηόο αλ 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη από ην Νόκν. 

 Εζείο έρεηε πάληνηε πξόζβαζε ζε απηά θαη δηθαίσκα λα καο δεηήζεηε λα ηα δηαγξάςνπκε κεξηθώο , λα ηα 

δηνξζώζνπκε, λα ηα πεξηνξίζνπκε ή λα ηα δηαγξάςνπκε  ζπλνιηθά ,επηθνηλσλώληαο ζην e-mail 

niriides.swim@gmail.com ή ζην ηειέθσλν 210-2799200 

 Τα e-mail ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δελ ζα  ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιιν ζθνπό θαη δελ ζα παξαρσξεζνύλ πνηέ 

ζε νπνηνδήπνηε αιιά θνξέα . 

 Ο ζύιινγνο καο ζα θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα απνζήθεπζεο 

ησλ ζηνηρείσλ. 

Επηζπκώ λα ιακβάλσ πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε λέα, εθδειώζεηο, αιιαγέο πξνγξάκκαηνο, δξαζηεξηόηεηεο, 
πξνζθνξέο ηνπ Σπιιόγνπ. 

Επηζπκώ λα ιακβάλσ ελεκεξώζεηο ζρεηηθέο κε επαλεγγξαθή ησλ κειώλ, έλαξμε πξνπνλήζεσλ θαη λέα ηκήκαηα ηνπ 
Σπιιόγνπ. 

Επηζπκώ λα ιακβάλσ ελεκέξσζε γηα έθηαθηεο αιιαγέο ζην σξάξην πξνπνλήζεσλ. 

Υπνγξαθή κέινπο  

Ηκεξνκελία: ______ /______/ ______ 

_________________ 

 

Αθλητικός Σφλλογος Ο.Φ.Ν.Ι.-Νηρηϊδες 
Έδρα: Μεσολογγίου 40, Νζα Ιωνία, 
Αττική 
Τ210-2799200 
www.niriides.gr/ 
niriides.swim@gmail.com 

mailto:niriides.swim@gmail.com

