
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

TANG SOO DO SUMMER CAMP 2021 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλατε με e-mail στο info@atraposmartialarts.gr  ή δώστε το στη γραμματεία 

του συλλόγου σας. Το παρόν ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ αποτελεί προϋπόθεση αλλά όχι βεβαίωση εγγραφής.  

Ο κατασκηνωτής θεωρείται εγγεγραμμένος αφού επιβεβαιωθεί η κράτηση από τη γραμματεία του συλλόγου και 

της διοργανωτικής επιτροπής.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

Tang Soo Do Summer Camp 2021 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 :  

Από 01/07/2021 (πρωί) – 07/07/2021 (απόγευμα). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 Φύλο:     Αγόρι    Κορίτσι. 

 Ημερομηνία γέννησης …………/………/………  

 Αγαπημένο άθλημα……………………..................................... 

 Σχ. Τάξη 2020-2021: ………………………………  

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

Αριθμός :………………………… Τ.Κ.: ……………………. Πόλη…………………………………………………….. 

 Tηλ. Σπιτιού: ………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atraposmartialarts.gr/  

mailto:info@atraposmartialarts.gr
https://www.atraposmartialarts.gr/


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………………  

Επάγγελμα:………………………………………………………  

Οργανισμός /Εταιρία: ……………………………………………………… 

Τηλ. Οικίας: ………………………………………………  

Tηλ. Εργασίας: ……………………………………………………… 

Κινητό: …………………………………………………………… 

 *e-mail: ………………………………………………………….……………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………………  

Επάγγελμα:……………………………………………………… 

Οργανισμός /Εταιρία: …………………………………………………………… 

Τηλ. Οικίας: ………………………………………………  

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………………….  

Κινητό: ……………………………………………………………  

*e-mail: ………………………………………………………….……………………….  

*Με την συμπλήρωση του πεδίου e-mail συμφωνώ στην χρήση του για τη λήψη ενημερώσεων σχετικά με τις δράσεις του Tang 

Soo Do Camps 

ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΠΟ: 

Συγγενείς/ Φίλοι Εργασιακός φορέας Ασφαλιστικό Ταμείο Διαφήμιση στο INTERNET Website Social Media Διαφημιστικό 

φυλλάδιο Ραδιόφωνο /TV Άλλο 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ** 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………………………………........... 

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

ΔΟΥ: ………………………………………………………........  

ΑΦΜ: …………………………………………….....................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………...........................................................................................................................  

**Σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου στο όνομα του οργανισμού στον οποίο εργάζεστε, στο καταθετήριο θα 

πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του οργανισμού και το όνομα του κατασκηνωτή. 

 

 

 

https://www.atraposmartialarts.gr/ 

https://www.atraposmartialarts.gr/


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Α. Ιδιωτικά: 

1. Ενημερωθείτε τηλεφωνικώς από το σύλλογό σας ή μέσω e-mail για τη διαθεσιμότητα των θέσεων έως και Παρασκευή 

18/6/2021. 

 2. Συμπληρώστε και αποστείλετε με e-mail το παρόν ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή δώστε το στη γραμματεία του συλλόγου σας. 

 3. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συλλόγου σας  για την επιβεβαίωση της εγγραφής.  

➢ Οικονομικοί Όροι: 

1. Προκαταβολή- Οριστικοποίηση κράτησης: Καταθέστε στο σύλλογό σας το ποσό των 120€ στο όνομα του παιδιού 

μετρητά ή ηλεκτρονικά στο όνομά σας με αιτιολογία οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.Αν η πληρωμή αφορά κι 

έκδοση τιμολογίου μιλήστε μαζί μας να σας εξυπηρετήσουμε μέσω κατασκήνωσης που και πως θα κάνετε την 

κράτηση. Το συνολικό κόστος του κατασκηνωτή είναι 330€. (Για μεταφορά με πούλμαν το κόστος ανά άτομο είναι στα 

28€ πήγαινε – έλα, αν συμπληρωθούν 30+ άτομα που ενδιαφέρονται)). 

Το κόστος περιλαμβάνει:  5 γεύματα ημερησίως, xρήση όλων των εγκαταστάσεων (αθλοπαιδίες: ποδόσφαιρο - 

μπάσκετ - βόλεϊ - πινγκ πονγκ - τένις) συν χρήση πισίνας (περίπου 28 ώρες), εξοπλισμό για τοξοβολία και αναρρίχηση, 

12 ξεχωριστές προπονήσεις, 6 διαδραστικά παιχνίδια,T-shirt, τσάντα πλάτης, δίπλωμα συμμετοχής και οργάνωση Tang 

Soo Do Summer Camp. 

2. Το κόστος για συμμετέχοντες με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή άλλων ταμείων είναι 120€. 

3. Εξόφληση: Το υπόλοιπο εξοφλείται έως την ημέρα άφιξης του παιδιού στην δραστηριότητά του. Η εξοφλητική 

απόδειξη εκδίδεται την ημέρα αναχώρησης του κατασκηνωτή από το χώρο δραστηριότητάς του ή την επομένη από τη 

γραμματεία του συλλόγου σας! 

4. Εκπτωτικά πακέτα: 

Έκπτωση 10% στα αδέρφια για κάθε ένα κατασκηνωτή! 

Έκπτωση 15% σε φιλοξενούμενο φίλο ή φίλη του παιδιού σας εκτός συλλόγου και 15% σε εσάς που το προτείνατε! 

5. Πολιτική ακυρώσεων: Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής κατασκηνωτή το ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται. 

6. Η διοργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή, η συμπεριφορά του οποίου θέτει την 

υγεία και ασφάλεια του ίδιου ή άλλων παιδιών σε κίνδυνο, με παρακράτηση του ποσού που έχει καταβάλλει. Σας 

ενημερώνουμε ότι ο κατασκηνωτής/τρια, ενδέχεται να συμμετέχει σε φωτογραφίες ή video, της διοργάνωσής μας, τα 

οποία πιθανό να χρησιμοποιηθούν για λόγους προβολής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε παρακαλώ, 

δηλώστε στο ακολούθως: 

Δεν συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες ή video με το παιδί μου για λόγους προβολής. 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους ανωτέρω όρους και τον κανονισμό λειτουργίας της διοργανώτριας επιτροπής. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ …………/……….../…………….  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:……………………………  

 

 

 

 

 

 

https://www.atraposmartialarts.gr/ 

https://www.atraposmartialarts.gr/


ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (παρακαλούμε να συμπληρωθεί σχολαστικά) 

Ονοματεπώνυμο Κατασκηνωτή :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ομάδα αίματος……………………………… Σωματικό βάρος (κατά προσέγγιση)……………kg ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ: 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ: ΝΑΙ/ΟΧΙ (Ημ/νια………………………………………)  Εάν ΟΧΙ ποιά εμβόλια δεν έχουν γίνει και 

γιατί…………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 ΈΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 

 α. ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ ΝΑΙ ΟΧΙ …………………………………………………………………… 

 β. ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ……………………………………………………………………  

γ. ΣΠΑΣΜΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ……………………………………………………………………  

δ. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΝΑΙ ΟΧΙ …………………………………………………………………… 

 ε. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ……………………………………………………………………  

στ. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ …………………………………………………………………… 

 ζ. ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ …………………………………………………………………… 

ΈΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ; ΙΛΑΡΑ ΟΣΤΡΑΚΙΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ  

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΚΟΚΚΥΤΗ ………………………………………………………………………………… 

 ΈΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ;  

ΥΠΝΟΒΑΤΕΙ ; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; …………………………………  

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ;………………….. Δοσολογία:………………………… Διάρκεια…………………… 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ; 

 ΟΧΙ/ΝΑΙ Παρακαλώ περιγράψτε; ………………………………………………… 

 Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση;  

NAI/OXI Εάν ΝΑΙ τι είδους; …………………………………………………  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ : 

ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥMO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΤΗΛ: ………………………………………………………………………..…………..  

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ/ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: ………………………………………………………………………..…………..  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………/……….../…………….  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………………………………………………………………… 

 



 * Τα παραπάνω στοιχεία είναι τελείως εμπιστευτικά, η συλλογή τους αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κατασκήνωσης εν γνώση της διοργανωτικής επιτροπής και την παροχή 

κατάλληλης φροντίδας και δεν κοινοποιούνται χωρίς την συγκατάθεση του υπογράφοντος για κανέναν λόγο. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση παρακαλώ στείλτε μας το mail σας, το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας 

τηλέφωνο, 

 στο: info@atraposmartialarts.gr  

ή στο 6977306360 κινητό ή Viber επίσης μπορείτε και στο messenger  του συλλόγου μας  

https://www.facebook.com/atraposmartialarts 

ώστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας και να σας λύσουμε όλες τις απορίες! 

Σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι το καλύτερο για τα παιδιά σας. 

Η εμπειρία μας λέει πως θα το θυμούνται για Πάντα !!! 
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