
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ SUMMER CAMP 2019 

Στοιχεία παιδιού 

Επώνυμο: ............................................................................................ Όνομα:....................................................... 

Ημερομηνία Γέννησης: ...................................................................... Ηλικία: ..................................................... 

Διεύθυνση κατοικίας: ........................................................................Περιοχή: ................................................. 

Αλλεργίες : .............................................................................................................................................................. 

Έχει το παιδί κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία του που θα πρέπει να γνωρίζουμε;................................  

Αν ναι ποιό; ............................................................................................................................................................. 

** απαιτείται ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή στο summer camp και μια φωτογραφία 

 

Στοιχεία γονέων 

Όνοματεπώνυμο Πατέρα: ...................................................................................................................................... 

Κινητό τηλέφωνο : ............................................................ Σταθερό Τηλέφωνο: ................................................  

Όνοματεπώνυμο Μητέρας: .................................................................................................................................... 

Κινητό τηλέφωνο: ............................................................. Σταθερό Τηλέφωνο: .................................................  

Επιθυμώ μεταφορά με πούλμαν :  ναι                 όχι   

Επιθυμώ να είναι το παιδί μου στην ίδια ομάδα με : ........................................................................................ 

Επιλέγω περιόδους: 17/6-21/6             24/6-28/6            1/7-5/7            8/7-12/7             15/7-19/7            22/7-26/7  

late summer :      29/7-02/08             5/8-9/08  

email :...................................................................................      Ονομ/μο - Υπογραφή 

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα       

τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται όπισθεν                       ............................................................ 



 
 

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Κάθε αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται υποχρεωτικά απο προκαταβολή για να θεωρείται έγκυρη 

2. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να εκτυπωθεί  και απο το site, και θα πρέπει να γίνει υποβολή της 
είτε στη γραμματεία μας είτε στο email roi_aquateam@hotmail.com αφού υπογραφεί μπρός-πίσω. 

3. Η εξόφληση για την /τις περιόδους που έχουν επιλεγεί γίνεται το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα 
πριν την   έναρξη της περιόδου 

4. Η συμμετοχή σε κάθε περίοδο αφορά σε ολόκληρη την περίοδο και όχι μέρες αυτής. Το κόστος 
συμμετοχής υπολογίζεται με βάση  τις περιόδους (εβδομάδες) που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. 

5. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 1-7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της περιόδου 
η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 8-21 ημέρες πρίν την 
έναρξη της περιόδου επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής. Για ακυρώσεις που 
πραγματοποιούνται πάνω απο 22 ημέρες πρίν την έναρξη της περιόδου επιστρέφεται ολόκληρη η 
προκαταβολή. 

6. Σε περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιστρέφεται η προκαταβολή 

7. Ο ΣΚ ΡΟΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα του summer camp.  

8. Σε περίπτωση που η συμμετοχή τελικά είναι μικρότερης διάρκειας απο την αναγραφόμενη στην 
αίτηση συμμετοχής και ανεξαρτήτου αιτίας (ασθένειας, κώλυμμα γονέων κλπ), τυχόν ποσό 
επιστροφής παραμένει στην διάθεση του παιδιού για συμμετοχή σε άλλες υπηρεσίες μας. Σε κάθε 
περίπτωση χρήματα δεν επιστρέφονται.   

9. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης-δήλωσης δηλώνω οτι με πλήρη επίγνωση 
και βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη 
ρητή μου συγκατάθεση για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και του 
τέκνου μου τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή συμμετοχή του στο summer camp .Γνωρίζω 
δε, το δικαίωμα πρόσβασης μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 
τους καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανα πάσα στιγμή.              
Αποδέχομαι  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής και δηλώνω τη  

συγκατάθεσή μου στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

....................................................................................................... 

Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο 


