
Φιλαθλητικός Σύλλογος Λαμίας : 6976973758, 6976616366, 6947307353 

 

Δελτίο Εγγραφής 

Ολνκαηεπώλπκν παηδηνύ :…………………………………………………………..……………… 

Οδόο:………………………………Αξηζκόο:……Πεξηνρή:………………T.K.:…………….. 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:….. / ...... /………  

Τάξη πποσεσούρ Σεπτεμβπίος: 

…..….. Σάμε Γεκνηηθνύ   ………. Σάμε Γπκλαζίνπ 

Ολνκαηεπώλπκν γνλέα/θεδεκόλα :…………………………………………………………………… 

  Οηθίαο:……………………    Δξγαζίαο: …..……….        Αγόξη            Κνξίηζη 

 Κηλεηό κεηέξαο:…………………  Κηλεηό Παηέξα:……………….      

Δ mail:………………………………………………………………….. 

Γξαζηεξηόηεηεο: Tennis, BeachTennis, Volley, BeachVolley, Basket, Πνδόζθαηξν, 
Φπραγσγηθέο αζινπαηδηέο, Παηδόηνπνο, Καιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
1ε πεξίνδνο 

16-20/6 
2ε πεξίνδνο 

23-27/6 
3ε πεξίνδνο 

30-4/7 
4ε πεξίνδνο 

7-11/7 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΠΔΡΙΟΓΟ 

 
50€ 

 
90€ 

 
130€ 

 
170€ 

ΗMΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

 
     15€/ΗΜΔΡΑ 

 

 
 

 



Φιλαθλητικός Σύλλογος Λαμίας : 6976973758, 6976616366, 6947307353 

 

 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

Αιιεξγία ζε:……………………………………………………………………………………… 

πκπηώκαηα: ……………………………………………………………………………………. 

Πώο αληηκεησπίδεηαη:………………………………………………………………………….. 

Υξόληα πάζεζε:………………………………………………………………………………… 

Ο ππνγξάθσλ /-νπζα ..............................................................................................................  

δειώλσ όηη απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ SUMMER CAMP ηνπ Φηιαζιεηηθνύ 

πιιόγνπ Λακίαο.πκθσλώ ην παηδί κνπ λα πάξεη κέξνο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γέρνκαη λα πξνθαηαβάισ ην πνζό ησλ 50€, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ θαηώηαηε ηηκή 

ζπκκεηνρήο γηα κία πεξίνδν θαη λα εμνθιήζσ κέρξη ηελ πξώηε εκέξα ζπκκεηνρήο ηνππαηδηνύ κνπ, 

ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγσ. 

 

……………………………………                                                ……………………………………… 

Τπνγξαθή Γνλέα/Κεδεκόλα                                                    εκεξ. Τπνβνιήο ζηνλ ΦΛακίαο 

 

1. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή 50€. Σν πνζόλ ηεο πξνθαηαβνιήο 

ζπκςεθίδεηαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο θαη δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο. 2. Απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζεσξείηαη ε πξνζθόκηζε ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΔΒΑΙΧΗ 

ππνγεγξακκέλεο από ηνλ ηαηξό ζαο, πνπ λα αλαθέξεη όηη ην παηδί ζαο είλαη πγηέο θαη κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο ηνπ SummerCamp (Tennis, Beachtennis, Basket, VolleyBeachvolley, 

πνδόζθαηξν θηι.). Η ηαηξηθή βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη κέρξη ηελ πξώηε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Σελ 

πξώηε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαβάιιεηαη επίζεο, ην ππόινηπν ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο.Γηαηεξνύκε 

ην δηθαίσκα ηεο δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο εμόθιεζεο. 4. 

Αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πεξηόδνπο κεηά ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, γίλνληαη κόλνλ εγγξάθσο. 

5. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ παηδηνύ πξέπεη λα ελεκεξώζεηεηνπο γπκλαζηέο ηνπ Φηιαζιεηηθνύ 

πιιόγνπ Λακίαοκέρξη ηηο 09.00 ηεο ίδηαο κέξαο. 6.Οη εκέξεο πνπ ράλνληαη δελ αλαπιεξώλνληαη θαη δελ 

επηζηξέθνληαη ηα ρξήκαηα. Μόλν ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο γηα πεξηζζόηεξν από 3 εκέξεο, 

επηζηξέθνληαη ηα ρξήκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ράζεθε ή αλαπιεξώλνληαη νη εκέξεο ζε άιιε 

πεξίνδν. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε ηαηξηθή βεβαίσζε. 7. ε πεξίπησζε απνβνιήο από ην 

SummerCamp ιόγσ απξεπνύο ζπκπεξηθνξάο, επηζηξέθεηαη ην πνζόλ ησλ πεξηόδσλ πνπ ράλνληαη. 8. 

Σα παηδηά είλαη αζθαιηζκέλα γηα όιε ηελ πεξίνδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 9. Δπηηξέπεηαη ζηα παηδηά λα 

έρνπλ καδί ηνπο, κηθξά ρξεκαηηθά πνζά θαη αληηθείκελα (θηλεηά, θάκεξεο, MP3 θιπ). Γελ θέξνπκε θακία 

επζύλε ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπο. 10.Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμαξηώληαη από αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο, δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 11. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε εθκάζεζε παξέρεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θέληξνπ ην 

νπνίν επηζθεπηόκαζηε (πρ αλαξξίρεζε θιπ), ηελ επζύλε ηπρόλ αηπρήκαηνο, θέξεη ην ζπγθεθξηκέλν 

θέληξν.  


