
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΡΕΤΣΟΥ

ONE SALONICA

ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ4

ΕΠΙΠΕΔΑ

KID ZONE
GREEN
BLUE
RED
BLACK

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΚΙ
ΑΡΧΑΡΙΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΦΡΕΝΟ, ΝΑ ΣΤΡΙΒΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ LIFT
ΚΑΝΩ ΚΑΛΟ ΣΚΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ
ΚΑΝΩ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

SKI

8

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΑΝΘ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑ:

ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (για αποστολή ενημερώσεων):

4+8 

6972 057 585



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΥΨΟΣ :

ΒΑΡΟΣ : 

Νο ΠΑΠ. :

ΜΠΟΤΕΣ :

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ

ΣΚΙ :

ΜΠΑΤΟΝ :
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ :
ΔΟΣΗ 1:
ΔΟΣΗ 2:

Έχω διαβάσει τους κανονισμούς λειτουργίας του συλλόγου και έλαβα γνώση ότι η παροχή
δεδομένωνείναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και ότι αν δεν τα παρέχω η σύμβαση
δεν θα καταρτισθεί και δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών 
για την αίτηση.

Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με 
αφορούν και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη 
φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολή στη 
διεύθυνση Πλαζ Αρετσού, Καλαμαριά, Τ.Θ.20039, Τ.Κ.55110, Θεσσαλονίκη είτε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση sxoesperosjunior@gmail.com.

Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω δικαίωμα να απευθυνθώ στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Δ/νση Κηφισίας 1- 3 ΤΚ 115 23 Αθήνα) είτε στηνηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr).

Θεσσαλονίκη,     /     /

Ο αιτών/Ο γονέας
(Υπογραφή)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :



Ο Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών «ΕΣΠΕΡΟΣ» (www.sxoesperos.gr) διοργανώνει
εκδηλώσεις,εκδρομές, συνεστιάσεις και λαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο των 
συμμετεχόντων. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατόν να δημοσιευθούν σε 
έντυπα του Συλλόγου και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του καθώς και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, οι φωτογραφίες είναι δυνατόν να εκτυπωθούν σε 
αναμνηστικά λευκώματα/ έντυπα που εκδίδει ο Σύλλογος και διανέμει στα μέλη και
τους αθλητές του. 

Ονοματεπώνυμο γονέα/ασκούντος
τη γονική μέριμνα

Ονοματεπώνυμο/α παιδιού/ων

Email γονέα/ασκούντος τη γονική
μέριμνα

Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών
και βίντεο στις οποίες απεικονίζομαι 
εγώ και το/τα παιδί/ια μου

ΝΑΙ            ΟΧΙ   
Ενημερωτικά, αναμνηστικά έντυπα του
συλλόγου

ΝΑΙ            ΟΧΙ       
Ιστοσελίδα του Συλλόγου

ΝΑΙ       ΟΧΙ       
Κοινωνικά δίκτυα του συλλόγου
(facebook, instagram, youtube)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Θεσσαλονίκη,     /     /

Ονοματεπώνυμο γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα
(Υπογραφή)


