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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2018-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : …………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ :..........................
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………..……………………...
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : …………………..………… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : …………..………..ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ……………………..................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ……………………………..…………………ΑΔΤ :……………………..……...
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ : ………………..………………..ΚΙΝΗΤΟ : …………………………………..............
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ……………………………………………………………………………………...........................
E-MAIL : ……………………………….………FACEBOOK :………………..… ………………….....................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ………………………………………………………………………………………………….
Δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ στον αθλητικό σύλλογο «Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω» για
την αθλητική περίοδο 2018-2019 ως αθλητής/ αθλήτρια, έχοντας λάβει πλήρη γνώση των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μου απέναντι στο σύλλογο.
*Με την παρούσα αίτηση προσκομίζω χαρτί βεβαίωσης υγείας γιατρού όπως ο νόμος ορίζει.
Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ
Ο/Η ……………………………………….. (Α.Τ. : ………..) δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφεί στον αθλητικό
σύλλογο «Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω» ως αθλητής/ αθλήτρια ο/η γιος/κόρη μου, έχοντας λάβει πλήρη
γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του/ της απέναντι στο σωματείο.
Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)
Ο άνωθι υπογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς
επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω,δίνω με την παρούσα τη
συγκατάθεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς:
Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες ενδιαφέρομαι να
λάβω ή έχω ήδη λάβει από εσάς ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS,
MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.
 Συναινώ

 Δεν Συναινώ

www.westennisclub.gr www.westennisclub.gr www.westennisclub.gr www.westennisclub.gr

ww.westennisclub.gr www.westennisclub.gr www.westennisclub.gr www.westennisclub.gr
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Στους παρακάτω όρους ως «αθλητής» του συλλόγου θεωρείται το άτομο που έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής αθλητικού
μέλους , έχει καταβάλλει το ποσό της εγγραφής αθλητικού μέλους και δεν εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε οικονομική
υπόθεση με τον σύλλογο. Στους παρακάτω όρους ως «σύλλογος» θεωρείται η Αθλητική Ακαδημία κέντρο γυμναστικής και
ψυχαγωγίας Αιγάλεω.
























Η κανονική περίοδος προπονήσεων αρχίζει στις 03/09/2018 και σταματάει στις 29/06/2019.
Η θερινή περίοδος προπονήσεων αρχίζει στις 01/07/2019 και σταματάει στις 26/07/2019.
Οι νέοι αθλητές υποχρεόυνται στην καταβολή εγγραφής , το ύψος της οποίας θα ανακοινώνεται στις αρχές κάθε αθλητικής
περιόδου από τον σύλλογο.
Ο κύκλος προπονήσεων στην Ακαδημία είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών (κανονική περίοδο) και το ίδιο ισχύει για
τις οικονομικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται μόνο οι αθλητές οι οποίοι προστέθηκαν στη δύναμη του συλλόγου μετά την
ημερομηνία έναρξης των προπονήσεων (03/09/2018). Σε αυτήν την περίπτωση θα αφαιρείται από το συνολικό κόστος της
συνδρομής , το αντίτιμο των προπονήσεων που αντιστοιχεί στο χρόνο που μεσολαβεί από την ημερομηνία έναρξης
(03/09/2018) έως την ημερομηνία εγγραφής του νέου αθλητή. Για παράδειγμα ο αθλητής που θα ξεκινήσει προπονήσεις
στα μέσα του Νοέμβρη δεν υποχρεούται να πληρώσει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αλλά θα πρέπει να πληρώσει όλο τον
τρέχων μήνα, δηλαδή το Νοέμβρη.
Οι συνδρομές καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχων μήνα.
Σε περίπτωση διακοπής των προπονήσεων, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη γραμματεία του συλλόγου.
Μακρόχρονη απουσία για οποιοδήποτε λόγο ή παύση πριν το τέλος της περιόδου δεν απαλλάσσει των
υπολειπόμενων οικονομικών υποχρεώσεων. Δηλαδή , είτε γίνει παρακολούθηση όλων των προπονήσεων του μήνα
είτε μόνο μία ή ακόμα και καμία ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλοκληρη τη συνδρομή του μήνα.
Μόνο σε περίπτώσεις προβλημάτων υγείας και ύστερα από προσκόμιση βεβαίωσης γιατρού μπορεί να γίνει
απαλλαγή καταβολής ολόκληρης ή μέρος της συνδρομής ανάλογα με τη διάρκεια απουσίας.
Η ένδυση και συμπεριφορά των παικτών και των προπονητών οφείλει να είναι κόσμια όπως επίσης και ο σεβασμός στις
εγκαταστάσεις και η τήρηση της καθαριότητας.
Η ανάρμοστη συμπεριφορά και ασέβεια προς στους συναθλητές, προπονητές και μέλη του ομίλου επιφέρει αναστολή και
ενδεχομένως αποκλεισμό από το σύλλογο.
Η παραμονή των γονέων ή κηδεμόνων ή φίλων των παικτών στη διάρκεια της προπόνησης , και πάντα εκτός του
αθλητικού χώρου,είναι επιτρεπτή με την προϋπόθεση να μην ενοχλούν ή παρεμβαίνουν στο έργο του προπονητή.
Παρακαλούμε , για αποφυγή απόσπασης των προπονητών από το έργο τους , να μην εκδηλώνονται παράπονα στους ίδιους
την ώρα του μαθήματος.
Για τυχόν παράπονα και απορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στους υπεύθυνους του συλλόγου.
Οι προπονήσεις δε θα γίνονται τις επίσημες κρατικές αργίες, ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο αποφασιστεί από το
Δ.Σ. του συλλόγου.(χρονοδιάγραμμα θα βρείτε στο www.westennisclub.gr)
Παρακαλείσθε όπως τηρείται αυστηρώς το πρόγραμμα προπονήσεων.
Η προσέλευση στην προπόνηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα.
Ο σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για ακύρωση των μαθημάτων λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών που είναι πέραν των
δυνάμεών του, αν και θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αναπλήρωση μέρος των χαμένων προπονήσεων.
Ο αθλητής έχει υποχρέωση να ενημερώνεται ο ίδιος για τη διεξαγωγή ή μη της προπόνησης, στις παραπάνω περιπτώσεις,
είτε μέσω του ιστοτοπου www.westennisclub.gr, ή επικοινωνώντας με τη γραμματεία του συλλόγου.
Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει κάθε αθλητική περίοδο χαρτί βεβαίωσης υγείας γιατρού όπως ο νόμος
ορίζει.
Ο αθλητής υποχρεούται να ενημερώνει το σύλλογο για κάθε μεταβολή των στοιχείων του όπως αυτά αναγράφονται στην
αίτηση εγγραφής αθλητικού μέλους.
Ο σύλλογος επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να τροποποιεί τους παρόντες όρους.
Η παρούσα είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ του συλλόγου και του αθλητή και υπερισχύει κάθε άλλης
προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με το σύλλογο.

(υπογραφή)
Η παρούσα αίτηση εγκρίθηκε στις ………………….
Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Πιερράκος
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