
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΦΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΑΙΣΗΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

 

Ππορ  :  ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΙΑ  ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  - ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ – INDOOR SUMMER SPORTS CAMP 

Α. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΗΓΔΜΟΝΑ 

Δπώνςμο                         :                                                         Όνομα:  

Όνομα Παηπόρ                :       

Ημεπομηνία Γέννηζηρ   :       

Σόπορ Γέννηζηρ             :        

Δπάγγελμα                      :         

Γιεύθςνζη Καηοικίαρ    :                                                                           Σ. Κ :                            

Πεπιοσή Καηοικίαρ        :         

Γήμορ                              :  ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ e-mail :   

Σηλ. Δπικοινωνίαρ 2)    :       
(ΚΙΝΗΤΟ) 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ  ( 1) :            
 (ππυινέρ ώπερ) 

 
 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ  Α  ΣΔΚΝΟΤ    

Δπώνςμο                         :                                                         Όνομα:                                

σολική Σάξη                      :     A    B    Γ    Γ    Δ     Σ           Ημεπομηνία  γέννηζηρ:      ____/____/____ 

 Αγαπημένο παισνίδι:    Αγαπημένο Άθλημα: 
  

Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ   Β   ΣΔΚΝΟΤ    

Δπώνςμο                         :                                                         Όνομα:                                

σολική Σάξη                      :     A    B    Γ    Γ    Δ     Σ           Ημεπομηνία  γέννηζηρ:      ____/____/____ 

 Αγαπημένο παισνίδι:  Αγαπημένο Άθλημα: 
 

 

Σημειώζηε με Χ ηιρ πεπιόδοςρ πος θέλεηε να ζςμμεηάζσεηε καθώρ επίζηρ, ηην ώπα άθιξηρ και ανασώπηζηρ ηος/ηων παιδιού/ιωνρ ζαρ: 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ     ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ:   ΩΡΑ ΑΝΑΦΩΡΗΣΗΣ:  

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ      ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ:   ΩΡΑ ΑΝΑΦΩΡΗΣΗΣ:  

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟ      ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ:   ΩΡΑ ΑΝΑΦΩΡΗΣΗΣ:  
 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ  ΓΗΛΩΗ 
Με ηην παπούζα δηλώνυ όηι επιθςμώ να ζςμμεηάζσοςν ηο ηέκνο μος/ηα ηέκνα μος  πος ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην παπούζα αίηηζη ζηο 

INDOOR SUMMER SPORTS CAMP  2021 και όηι ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην αίηηζη μέλοςρ είναι  ακπιβή. Διάβαζα, καηανόηζα 

και αποδέσομαι ηοςρ όποςρ οπγάνυζηρ ηος INDOOR SUMMER SPORTS CAMP  και αποδέσομαι να λάβοςν γνώζη  ηυν ζηοισείυν ηηρ 
παπούζηρ  ηα μέλη ηηρ επιηποπήρ εξέηαζηρ ηηρ αίηηζηρ. Βεβαιώνυ επίζηρ όηι ηο απγόηεπο μέσπι ηην έναπξη ηηρ ππώηηρ πεπιόδος απαζσόληζηρ 

πος επέλεξα θα πποζκομίζυ ιαηπική βεβαίυζη για ηο ηέκνο /ηα ηέκνα μος και δεν θα αποκπύτυ ηίποηα από ηο ιζηοπικό ςγείαρ ηος ηέκνος/ηυν 

ηέκνυν μος.  Επιηπέπυ ζηο παιδί μος να ζςμμεηάζσει ζε όλερ ηιρ αθληηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηος ζςλλόγος ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ςλοποίηζηρ ηος 
ISCC2021 κάηυ από ηιρ οδηγίερ ηυν πποπονηηών-γςμναζηών. 

Δπιηπέπω ζηο παιδί μος να ζςμμεηάζσει ζε ομαδικέρ θωηογπαθίζειρ και βίνηεο.                                                                       NAI    OXI  

ςναινώ ζηην αποζηολή SMS ηο κινηηό μος ηηλέθωνο  και mail ζηην ηλεκηπονική μος διεύθςνζη    

πποκειμένος να ενημεπώνομαι για ηιρ δπάζειρ και ηα μελλονηικά ππογπάμμαηα ηος ISSC2021.                                               NAI    OXI  
 

Βεβαιώνω επίζηρ όηι η παπάδοζη –παπαλαβή ηος ηέκνος/ηων ηέκνων μος θα γίνεηαι από ηοςρ: 

 ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΚΙΝ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α.     

Β.     

Γ.     

Γ.     
 

Για ηο ανήλικο/α ηέκνο/να  ο κηδεμόναρ,* 

  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ                     ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
* Η εγγπαθή ανήλικος μέλοςρ ζηο ππόγπαμμα γίνεηαι ΜΟΝΟ με ηην θςζική παποςζία ηος κηδεμόνα  ο οποίορ ςπογπάθει ζηο 

ζσεηικό εδάθιο με ηην πποζκόμιζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ-ςπεύθςνηρ δήλωζηρ  ςπογεγπαμμένη  από ηον ίδιο. 
 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ  ΜΟΝΟ ΑΠΟ  ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΚΠΑΙΡΑΙΩΗ  ΑΙΣΗΔΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

          Ημεπ. Παπαλαβήρ: ____/____/_____ 

    

      

  Τπ. ςπαλλήλος: ______________________ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ  
 

  

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΔΛΟΤ 
 ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  



 

 

 

 

 
 

  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕ  

  
ΣΣηηλλέέθθωωνναα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς    IISSSSCC  κκααηηάά  ηηηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  σσλλοοπποοίίηηζζηηςς  ηηοοσσ    IISSSSCC  22002211  

  

ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕ  ΣΣΙΙ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΕΕΙΙΕΕ  ::  

ΔΔΑΑΠΠΚΚΗΗ  ––  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΕΕΛΛΩΩΝΝ::          ττηηλλ..  22881100  221155008800    ((μμεεττάά  ααππόό  ρρααννττεεββοούύ))  

ΓΓΤΤΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΗΗΣΣΙΙΟΟΤΤ  ––  ΘΘΥΥΡΡΑΑ  99  ::  ττηηλλ  22881100  226644556600  ((μμεεττάά  ααππόό  ρρααννττεεββοούύ))  

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΕΕΟΟΤΤ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΤΤΜΜΝΝΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤ    ττηηλλ..  22881100  338800883300      μμεεττάά  ααππόό    

ρρααννττεεββοούύ  ααππόό  2244..0066..22002211..                                
  
  

  
 

 
 

 

Γιασειπιζηήρ CAMP: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ ΟΣΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΠΤΡΟΤ  ΜΟΤΣΑΚΛΗ  - ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΝΣΟ 

ΣΗΛ: 2810264560 / 2810264570 εζωη. 576 & 591 

Email:  indoorScamp@aahaeota.gr   

ISC@aahaeota.gr      

 Site:  www.aahaeota.gr      facebook/dakirakliou 

 
 
 
 

Εσταριζηούμε πολύ για ηο ενδιαθέρον ζας ζηα δημοηικά Αθληηικά Κένηρα 

 

 

 

 
  

  
 

http://www.aahaeota.gr/

