
      ΔΗΛΩΣΗ  

   ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ  

 

  

A’ πενίμδμξ 

Β’ πενίμδμξ 

Γ’ πενίμδμξ 

Δ’ πενίμδμξ 

Γπίζεημ: __________________________________      Όκμμα:   ________________________ 

Ημενμμεκία γέκκεζεξ:  _____/_____  / _____ 

Όκμμα Παηνόξ:    ______________________        Όκμμα μεηνόξ:  _______________________ 

Καημηθία - Οδόξ  _____________________  Ανηζμόξ   _____  Πενημπή – ΤΚ  ________________ 

 Οηθίαξ: ____________________   Γνγαζίαξ: _______________ 

 Μεηέναξ: _________________  Παηένα: _________________ 

  E-mail: _______________________________ (Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική) 

 

Σπμιείμ ζημ μπμίμ θμηηά ημ παηδί: _________________________________________________ 

Τμ παηδί ζομμεηέπεη ζημ camp γηα  1ε πνμκηά    2ε πνμκηά    3ε πνμκηά     4ε πνμκηά    

Από πμύ μαξ γκωνίζαηε:  ________________________________________________________ 

Σηεκ ίδηα μμάδα με: ____________________________________________________________ 

Κμιομβεηηθή ηθακόηεηα παηδημύ: 

άνηζηε   θαιή    μέηνηα    μόκμ με ζωζίβημ                       ζωζίβημ  4  3  2  1  0                         

Καηεγμνίεξ (Group):      Kids Club (4 – 10 εηώκ)            Junior Club (10 εηώκ θαη άκω)  

    

         

  

Μεταφορά*            Σημείο επιβίβαςησ:  ______________________________________________ 

                                         Σημείο αποβίβαςησ: _______________________________________ 

*Τα ςημεία επιβίβαςησ και αποβίβαςησ θα καθοριςτοφν με βάςη το δρομολόγιο που θα ςασ ανακοινωθεί τηλεφωνικά μια ημζρα πριν την ζναρξη του 

προγράμματοσ.           

28/6 – 9/7 

12/7 – 23/7 

26/7 – 6/8 

23/8 – 3/9 



 

Ιαηνηθέξ πιενμθμνίεξ: __________________________________________________________ 

Αιιενγία ζε: _________________________________________________________________ 

Σομπηώμαηα:  ________________________________________________________________ 

Πωξ ακηημεηωπίδεηαη:  __________________________________________________________ 

Γίκαη ογηήξ θαη πωνίξ ζομπηώμαηα Covid – 19*                       Ναη         Όπη      

Γεκηθέξ παναηενήζεηξ: __________________________________________________________ 

*Γάκ έπεη κμζήζεη με covid -19, ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζεηε επηπιέμκ θανδημγνάθεμα θαη βεβαίωζε θανδημιόγμο. 

 

 

  

Συμπληρώνεται μόνο από την γραμματεία του Summer Camp:  

Πνμθαηαβμιή  : ____________   Γλόθιεζε: _______________ Σοκμιηθή Τημή: _____________ 

Έπεη πναγμαημπμηήζεη μηα εμένα πνηκ ηεκ έκανλε  self test         rapid test   

 

 

 

 

  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΉΣ: 1. Με ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή 100€ ζε ινγαξηαζκό ηξαπέδεο ν 

νπνίνο ζα ζαο δνζεί από ηελ γξακκαηεία. Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαβάιιεηαη ε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ 

ζπκκεηνρήο 2. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηαηξηθήο βεβαίωζεο παηδηάηξνπ. Σε 

πεξίπηωζε κε πξνζθόκηζεο, ν γνλέαο ππνγξάθνληαο ηελ αίηεζε ζεωξείηαη ππεύζπλνο. 3. Οη εκέξεο πνπ ην παηδί δελ 

ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα, δελ αλαπιεξώλνληαη θαη δελ επηζηξέθνληαη ρξήκαηα. 4. Δελ επηηξέπεηαη ζηα παηδηά λα 

έρνπλ καδί ηνπο πνιύηηκα αληηθείκελα θαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά (ζε πεξίπηωζε απώιεηαο δελ θέξνπκε θακία 

επζύλε) 5. Τα παηδηά είλαη αζθαιηζκέλα γηα όιε ηελ πεξίνδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 6. Δηαηεξνύκε ην δηθαίωκα 

αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ρωξίο πξνεηδνπνίεζε. Εηδηθά γηα ηε θεηηλή ρξνληά ζα 

πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηνπο ηζρύνληεο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Ο οπμγνάθωκ/ -μοζα ________________________________ δειώκω όηη απμδέπμμαη ημοξ όνμοξ 

ζομμεημπήξ ημο Summer Camp Νενείδεξ. Σομθωκώ όηη ημ παηδί μμο μπμνεί κα πάνεη μένμξ ζε όιεξ ηηξ 

δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ. Γκεμενώζεθα γηα ηεκ πνμζηαζία δεδμμέκωκ πνμζωπηθμύ παναθηήνα θαη 

ηε ζογθαηάζεζε ωξ πνμξ ηε ζοιιμγή θαη πνήζε θωημγναθηώκ / videos ημο παηδημύ μμο.  

 

 

 

_____________________                                                         _____________________               

  Ημενμμεκία οπμβμιήξ                                                                    Υπμγναθή Γμκέα/Κεδεμόκα 

*Παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε αυτή την αίτηςη εγγραφήσ ςτη γραμματεία 

του Summer Camp Νηρηίδεσ ςτο email: niriides.swim@gmail.com 


