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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

 

ΟΝΟΜΑ: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

EMAIL:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

EMAIL:  

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α’ΔΟΣΗ 90€   

Β’ΔΟΣΗ 80€  

Γ’ΔΟΣΗ 80€  

ΠΑΚΕΤΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  

 
Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή του τέκνου μου ως αθλητή/ρια στα τμήματα των ακαδημιών/αγωνιστικών τμημάτων του Αθλητικού 

Εκπολιτιστικού Σωματείου «ΚΡΟΝΟΣ» και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Συλλόγου. 

Επίσης δηλώνω ότι: 

Α) Το τέκνο μου έχει καλή υγεία και ελέγχεται περιοδικά από ιατρούς και δεν έχει κάποιο πρόβλημα που να τον/την εμποδίζει να γυμνάζεται και έχω προσκομίσει 

οποιαδήποτε ιατρική βεβαίωση, στην οποία εγγράφεται αναλυτικά οποιαδήποτε τυχόν ιατρική συμβουλή ή οδηγία θα πρέπει να γνωρίζει ο/η προπονητής/τρια/ 

Β) Ο Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για μη προβλέψιμους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ή μετά την προπόνηση/αγώνα και 

απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τους προπονητές και τον σύλλογο σε περίπτωση τυχόν τραυματισμού ή επιπλοκής 

Γ) Συμφωνώ, συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στον Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ να δημοσιεύει σε φυλλάδια, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ΟΜΑΔΙΚΕΣ φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό του τμήματος μαζί με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών/τριών, με σκοπό την προαγωγή και την 

ανάπτυξη του αθλήματος , αλλά και της αθλητικής ανάπτυξης των αθλητών/τριών. (Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής/τρια με δική του/της ευθύνη δεν θα συμμετέχει 

στη διαδικασία ομαδικής φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης) 

Δ) Τα προσωπικά στοιχεία της παρούσης αίτησης τα παρέχω με μοναδικό σκοπό την πραγματοποίηση των δραστηριότατων του Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ και επιτρέπω στον 

προπονητή/τρια και στα αρμόδια μέλη του Δ.Σ. του Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ να λάβουν γνώση. Δεν επιτρέπεται στον Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ να διαθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο προς 

πώληση ή διαβίβαση ή δημοσιοποίηση οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μου 

Ε) Γνωρίζω πως για τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς θα υποβληθεί αίτηση για σχετική έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας 

με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις 

ΣΤ) Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

 
Ο Γονέας/Κηδεμόνας                                                                                                    Α.Ε.Σ ΚΡΟΝΟΣ 
 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Ολογράφως)                                                                                 

 

 

 

Πεδίο Φωτογραφίας αθλητή 

 

 

 

Συμπληρώνεται από την 

ακαδημία 


