
 

 
Δήλωση συμμετοχής 

στο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp 
 

ΕΠΙΘΕΤΟ:……………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ….………/……………./………………..  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………………………………..…………….  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:………………………………………………………………………….…………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:…………………………………………………………………………………………………….  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α’    (12-07-2021 έως 30-07-2021 ) 

          Β’    (02-08-2021 έως 20/08/2021) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:……………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

  Λίμνη Ευβοίας, __ /__ /2021 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για τη συμμετοχή στο Camp. 

2. Έξοδα συμμετοχής για κάθε παιδί 90 ευρώ ανά περίοδο (60 ευρώ για το δεύτερο 

παιδί της ίδιας οικογένειας). 

3. Χαμόγελο και διάθεση για παιχνίδι !!! 



 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

Ο/Η υπογραφόμενος/η ............................................................................................................., 

κηδεμόνας του/της……….…………………………………………….……………………….. 

δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Συναινώ για τη συμμετοχή του παιδιού μου στο αθλητικό πρόγραμμα που σχεδιάζει ο 

Ναυτικός Όμιλος Λίμνης, την 1η περίοδο από 12/07/2021 έως 30/07/2021 ή / και την 2η 

περίοδο 02/08/2021 έως 20/08/2021 

2.  Έχω ενημερωθεί για το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και τους 

όρους συμμετοχής και  συμφωνώ με αυτό.      ΝΑΙ          ΟΧΙ 

3. Το άτομο ή τα άτομα που θα παραλαμβάνει το παιδί μου κατά την λήξη του προγράμματος 

ονομάζεται……………………………………………………με τηλέφωνο 

επικοινωνίας…………………………………………………………………… 

4. Το παιδί μου οφείλει να τηρεί τους κανόνες του προγράμματος. Οι κανόνες θα αναλυθούν 

σε συγκέντρωση γονέων που θα πραγματοποιηθεί στο Ν.Ο.Λ, όπου θα δοθούν όλες οι 

απαραίτητες οδηγίες για την συμμετοχή.   

5. Το παιδί μου δεν έχει  ή έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας.  

      (Αν έχει: Συγκεκριμένα πάσχει από :…………………………………….……………….. 

…...……………....................................................…………………………………………. 

       και σας επισυνάπτω ενημερωτικό σημείωμα, όπου αναγράφονται:  

        α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει.  

        β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και  

        γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού.  

7. Το ποσό της συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 90€ για κάθε παιδί (60€ για το δεύτερο παιδί 

της ίδιας οικογένειας) και θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση 

ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) (και ογδόντα (80) ευρώ αντίστοιχα, για δύο παιδιά) , 

τα οποία καταβάλλονται άμεσα, με την κατάθεση της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής.  

 

Λίμνη, ............-.............-2021 

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

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

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο) 

 

 

 



 

 

Όροι συμμετοχής 
 

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο καλοκαιρινό αθλητικό camp του Ναυτικού Ομίλου Λίμνης 

πρέπει:  

1. Να έχουν μαζί τους κατά την έναρξη του προγράμματος ιατρική βεβαίωση.  

2. Να φορούν άνετα αθλητικά ρούχα και παπούτσια, να έχουν μαζί τους καπέλο, αντηλιακό, 

νερό, μαγιό, πετσέτα, ένα ελαφρύ δεκατιανό/γεύμα και μία αλλαξιά. 

3. Να προσέρχονται στο χώρο του Ναυτικού Ομίλου μεταξύ 08:00-08:30π.μ.  

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην πρωινή ώρα παραλαβής των παιδιών γίνεται πάντοτε σε 

συνεννόηση  του κηδεμόνα με τους εκπαιδευτές του Ναυτικού Ομίλου.  

Ώρα αποχώρησης -παραλαβής μεταξύ 12:45μμ.-13:00 μμ.  

Κατά την παραλαβή, τα παιδιά θα παραδίδονται αυστηρά και μόνο στο άτομο ή τα άτομα, που 

μας έχει δηλώσει ο κηδεμόνας στην υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής. 

 

Επίσης επισημαίνεται ότι:   

Το αθλητικό camp θα λειτουργήσει εφόσον θα συμμετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) παιδιά 

σε κάθε περίοδο. 

Τα παιδιά πρέπει να υπακούν στις οδηγίες των γυμναστών και συνόδων του Ομίλου, ώστε να 

επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η τήρηση του προγράμματος, αλλά και η ασφαλής 

μετακίνηση στα σημεία των διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Τα παιδιά παραμένουν στο χώρο των δραστηριοτήτων μαζί με τους εκπαιδευτές του Ομίλου και 

απομακρύνονται μόνο όταν παραδίδονται στον κηδεμόνα ή το άτομο που έχει δηλωθεί. 

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των εκπαιδευτών και 

παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους ή άλλους 

συμμετέχοντες,  ο Ν.Ο.Λ διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης τους από το καλοκαιρινό 

αθλητικό camp. 

Το καλοκαιρινό αθλητικό camp του Ναυτικού Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει 

φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες των παιδιών στη σελίδα του Ν.Ο.Λ στο 

facebook, εκτός αν ο κηδεμόνας αρνηθεί γραπτώς καταθέτοντας αίτηση. 

 

Έλαβα γνώση 

 

Λίμνη, ___ /___/ 2021 

 

Ο/Η κηδεμόνας  

 

………………………………………………. 

(υπογραφή - ονοματεπώνυμο) 

 


