
      ΔΗΛΩΣΗ  

   ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ  

 

 

A’ περίοδος 

Β’ περίοδος 

Γ’ περίοδος 

Δ’ περίοδος 

Γπίζεηο: __________________________________ Όκομα:   ________________________ 

Ημερομεκία γέκκεζες:  _____/_____  / _____ 

Όκομα Παηρός:    ______________________           Όκομα μεηρός:  ___________________ 

Καηοηθία - Οδός  _____________________  Αρηζμός   _____  Περηοτή – ΤΚ  ________________ 

         Οηθίας: ____________________                        Γργαζίας: ________________ 

         Μεηέρας: __________________                         Παηέρα: _________________ 

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

 

Στοιείο ζηο οποίο θοηηά ηο παηδί: _________________________________________________ 

Το παηδί ζσμμεηέτεη ζηο camp γηα  1ε τροκηά    2ε τροκηά    3ε τροκηά     4ε τροκηά    

Από ποσ μας γκωρίζαηε:  ________________________________________________________ 

Σηεκ ίδηα ομάδα με: ____________________________________________________________ 

Κοισμβεηηθή ηθακόηεηα παηδηού: 

άρηζηε   θαιή    μέηρηα    μόκο με ζωζίβηο                       ζωζίβηο  4  3  2  1  0                         

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

    

         

  

Μεταφορά*                Ναι              Όχι   

Με Μεταφορά           Σημείο επιβίβαςησ:  ______________________________________________ 

                                             Σημείο αποβίβαςησ: _______________________________________ 

Χωρίσ  Μεταφορά     Ώρα προςζλευςησ:  ______________________________________________ 

                                             Ώρα αποχώρηςησ:    _______________________________________ 

Φφλαξη                    Πρωί 07:30 – 09:00                               Μεςημζρι 15:00 – 17:30                   

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

προγράμματοσ.           

  

  

20/6 – 1/7 

4/7 – 15/7 

18/7 – 29/7 

1/8 – 5/8 

Γ’ περίοδος 
22/8 – 9/9 



 
Ιαηρηθές πιεροθορίες: __________________________________________________________ 

Αιιεργία ζε: _________________________________________________________________ 

Σσμπηώμαηα:  ________________________________________________________________ 

Πως ακηημεηωπίδεηαη:  __________________________________________________________ 

Γίκαη σγηής θαη τωρίς ζσμπηώμαηα Covid – 19*                      Ναη         Ότη      

Πηζηοποηεηηθό εμβοιηαζμού ή κόζεζες*                                Ναη         Ότη      

Γεκηθές παραηερήζεης: __________________________________________________________ 

*Γάκ έτεη κοζήζεη με covid -19, ζα πρέπεη κα προζθομίζεηε επηπιέοκ θαρδηογράθεμα θαη βεβαίωζε θαρδηοιόγοσ. 

 

  

  

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 σπογράθωκ/ -οσζα ________________________________ δειώκω όηη αποδέτομαη ηοσς όροσς 

ζσμμεηοτής ηοσ Summer Camp Νερείδες. Σσμθωκώ όηη ηο παηδί μοσ μπορεί κα πάρεη μέρος ζε όιες ηης 

δραζηερηόηεηες ηοσ προγράμμαηος. Γκεμερώζεθα γηα ηεκ προζηαζία δεδομέκωκ προζωπηθού ταραθηήρα θαη 

ηε ζσγθαηάζεζε ως προς ηε ζσιιογή θαη τρήζε θωηογραθηώκ / videos ηοσ παηδηού μοσ. Γηα ηεκ παραιαβή 

ηοσ παηδηού είκαη απαραίηεηε ε αζησκομηθή ηασηόηεηα γοκέα/θεδεμόκα. 

 

 

_____________________                                                         _____________________               

  Ημερομεκία σποβοιής                                                                    Υπογραθή Γοκέα/Κεδεμόκα 

*Παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε αυτή την αίτηςη εγγραφήσ ςτη γραμματεία 

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

Οκομαηεπώκσμο θεδεμόκα παράδοζες παηδηού: 1)___________________  2)___________________ 

Οκομαηεπώκσμο θεδεμόκα παραιαβής παηδηού: 1)___________________  2)___________________ 

 


