
ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………………………………………..  

ΠΑΛΙΟ ΑΘΛΗΣΗ/ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ:   

 

ΕΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………………………………………….ΟΝΟΜΑ:………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ:………………………………………………………...ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:…………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ:…………………………………………………….ΕΠΩΝΤΜΟ ΜΗΣΕΡΑ:………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ:…………/……………/………………ΣΟΠΟ:……………………………………………………………… 

ΣΗΛ.ΚΑΣΟΙΚΙΑ:……………………………………………………………..ΚΙΝΗΣΟ ΠΑΣΕΡΑ:……………………………………………… 

ΚΙΝΗΣΟ ΜΗΣΕΡΑ:…………………………………………………………MAIL:……………………………………………………………….. 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (αποςτολι μθνυμάτων): …………………………………………………………………….. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ Ε:  ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ  /  ΜΠΑΚΕΣ  /  ΒΟΛΕΪ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΩ ΕΠΑ:  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αρικμόσ Μελών Οικογενείασ : 

Γονείσ ςε διάςταςθ ι διαηευγμζνοι:              Ναι                                   Όχι                
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Κφριοι, 

Επικυμώ τθν εγγραφι του υιοφ/κόρθσ μου ςτα τμιματα του Μακεδονικοφ και ςυμφωνώ με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ  όπωσ αναφζρονται ςτθν πίςω ςελίδα  τθσ αίτθςθσ και αφοφ ςασ προςκομίςω τα 

ακόλουκα: 

1. Πιςτοποιθτικό Γεννιςεωσ με φωτογραφία του παιδιοφ πάνω ςε αυτό  

2. Ιατρικι βεβαίωςθ από καρδιολόγο ι παιδίατρο που να επιτρζπει ςτο παιδί να λάβει μζροσ ςτισ 

προπονιςεισ και τουσ αγϊνεσ του ςυλλόγου 

 

Ο ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

……………………………………………………….. 



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ  

ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

τθν εγγραφι του πρϊτου ζτουσ είναι υποχρεωτικι θ αγορά του πλιρεσ ςετ εμφανίςεων.  

Η Ακαδθμία κα λειτουργιςει από τθν 01-09-2018 ζωσ και τθν 28-06-2019.Ο εκάςτοτε μινασ κα κεωρείται 

εν δυνάμει δεδουλευμζνοσ επιςφροντασ ςχετικι υποχρζωςθ πλθρωμισ ολόκλθρθσ τθσ μθνιαίασ 

ςυνδρομισ από τθν ςτιγμι που οι διδακτικζσ ϊρεσ που μεςολαβοφν από τθν εγγραφι του ακλοφμενου 

μακθτι ζωσ το τζλοσ του ίδιου μινα είναι τουλάχιςτον 1/4 του ςυνόλου των διδακτικϊν ωρϊν που 

αντιςτοιχοφν ςτον ίδιο μινα (τυχόν αργίεσ ςυνυπολογίηονται προσ όφελοσ τθσ Ακαδθμίασ). Παρζχεται 

δυνατότθτα εφάπαξ προκαταβολικισ εξόφλθςθσ του ςυνόλου των μθνιαίων ςυνδρομϊν για το τρζχων 

ακαδθμαϊκό ζτοσ (2018/19) με ζκπτωςθ 10% επί του ςυνόλου των ςυνδρομϊν κακϊσ επίςθσ και ζκπτωςθ 

15% ςτισ μθνιαίεσ ςυνδρομζσ ςε αδζρφια εγγεγραμμζνα ςτα τμιματά μασ.  Η καταβολι τθσ μθνιαίασ 

ςυνδρομισ κα πρζπει να είναι εντόσ του πρϊτου 10ιμερου του τρζχοντοσ μθνόσ.   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Η Ακαδθμία διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του ωραρίου προπονιςεων  χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγκριςθ των γονζων. 

2. Οι μακθτζσ τθσ Ακαδθμίασ υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτισ προπονιςεισ και τουσ επίςθμουσ 

αγϊνεσ με τθ ςτολι τθσ ακαδθμίασ και τθν κακοριςμζνθ από τον προπονθτι/ προπονιτρια ϊρα. 

3. Η Ακαδθμία διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τισ προπονιςεισ του κάκε ακλθτι εάν δεν 

προςκομιςτοφν ζγκαιρα από τον γονζα τα απαιτοφμενα ζγγραφα και ιατρικζσ εξετάςεισ ι για 

οποιονδιποτε άλλο λόγο κεωροφν οι ικφνοντεσ ότι παρακωλφεται το ζργο τουσ.  

4. Κατά τθ διάρκεια των προπονιςεων δεν επιτρζπεται θ παραμονι των γονζων και ςυνοδϊν εντόσ 

του γθπζδου ι ςε χϊρουσ που εμποδίηεται θ ομαλι διεξαγωγι των προπονιςεων και αγϊνων. 

5. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ Ακαδθμίασ ςε αγϊνεσ και τουρνουά επί πλθρωμι ανικει 

αποκλειςτικά ςτθ διακριτικι ευχζρεια των γονζων/κθδεμόνων. 

ΧΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Tα προςωπικά δεδομζνα του ανιλικου τζκνου μου ςυμφωνϊ να χρθςιμοποιθκοφν α) για τθ 
ςυμμετοχι του ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςωματείου, β)για τθ ςυμμετοχι του ςτισ εκδθλϊςεισ του 
ςωματείου, γ) για τθν προβολι των εκδθλϊςεων αυτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του ςωματείου. 

Ζχω ενθμερωκεί ότι, βάςει του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει ςιμερα μετά τθν ενςωμάτωςθ ςτθν 
Εκνικι Νομοκεςία του Κανονιςμoφ 2016/679 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ευρφτερα γνωςτοφ ωσ Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων - ΓΚΠΔ (και ςτα αγγλικά General Data Protection Regulation– 
GDPR) θ ςυμμετοχι ςτο ωσ άνω ςωματείο επιτρζπεται και ςε ανθλίκουσ, με αναγκαία προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του αςκοφντοσ τθ γονικι μζριμνα ι τθν επιμζλεια ι τθν επιτροπεία 
του ανθλίκου, και ςυναινϊ ρθτά ςτθ ςυμμετοχι του ανιλικου τζκνου μου ςτο ωσ άνω Ακλθτικό ωματείο.  

Δθλϊνω ρθτά ότι ζχω ενθμερωκεί, επίςθσ, ότι τα δεδομζνα του ανιλικου τζκνου μου είναι 
απόρρθτα και απολφτωσ εμπιςτευτικά και δε κα λθφκοφν από τρίτουσ για προωκθτικζσ ενζργειεσ. 
Αποδζκτθσ των δεδομζνων κα είναι μόνο το Ακλθτικό ωματείο. Σα δεδομζνα δε κα αποςταλοφν ςε τρίτθ 
χϊρα και κα τθρθκοφν για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. Γνωρίηω το δικαίωμα πρόςβαςθσ και διόρκωςθσ ι 
διαγραφισ, κακϊσ και περιοριςμοφ, φορθτότθτασ ι αντίκεςθσ ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων του 
ανιλικου τζκνου μου. Γνωρίηω επίςθσ ότι μπορϊ να ανακαλζςω αυτι τθ ςυγκατάκεςι μου οποτεδιποτε 
και ότι ζχω δικαίωμα προςφυγισ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 

Ο ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 


