
Αίτθςθ Εγγραφισ      
2020  by Surf Club Keros   

1.Ονοματεπϊνυμο ςυμμετζχοντα:_______________________________________________     

Ημερ.γζννθςθσ____________________Διεφκυνςθ οικίασ ____________________________ 

Tθλ. οικίασ_____________________ Email__________________________(εφόςον υπάρχει.) 

Αποφοίτθςε από τθν ______________ςχολικι τάξθ.       

     

2.Ονοματεπϊνυμο πατζρα:__________________________Επάγγελμα_________________     

Εmail________________________Σθλ. εργαςίασ__________Κινθτό τθλ.________________  

       

3. Ονοματεπϊνυμο μθτζρασ:____________________________Επάγγελμα______________     

Εmail________________________Σθλ.εργαςίασ___________Κινθτό τθλ.________________      

  

4. Άλλοσ   υπεφκυνοσ   επικοινωνίασ   (εκτόσ   γονζα   ςτθν   περίπτωςθ  

ανάγκθσ):________________________Ιδιότθτα____________Σθλ.εργαςίασ____________ 

_ Κινθτό τθλ.____________________     

     

ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 

  1ο Surfing Birds camp: Παραςκευι 26 Ιουνίου  ζωσ Παραςκευι 3 Ιουλίου 2020      

ΙΟΤΛΙΟ 

 2ο  Surfing Birds camp: Πζμπτθ 2 ζωσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου 2020      

 3ο Surfing Birds camp: Πζμπτθ 9 ζωσ Πζμπτθ 16 Ιουλίου 2020     

 4ο Surfing Birds camp:  Πζμπτθ 16 ζωσ  Πζμπτθ 23 Ιουλίου 2020      

ΑΤΓΟΤΣΟ 

 5ο Surfing Birds camp: Πζμπτθ 20  ζωσ Πζμπτθ 27 Αυγοφςτου 2020   

 

Διευκρινίηεται ότι το πρόγραμμα ξεκινάει και τελειϊνει τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ με την επιφφλαξη εκτζλεςησ 

του κατάλληλου ακτοπλοϊκοφ δρομολογίου Καβάλα -Λήμνο. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρξει ι ακυρωκεί 

κάποιο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο κα αναγκαςτοφμε να αλλάξουμε τισ θμερομθνίεσ άφιξθσ-αναχϊρθςθσ κατά  1 

θμζρα. Για τθν περίπτωςθ αυτι  κα ακολουκιςει ςχετικι ενθμζρωςθ.      

 

 

 



Μετακίνθςθ  προσ/από  Λιμνο (κυκλϊςτε):        

 Ακτοπλοϊκϊσ (Ενθμερϊςτε μασ εάν ο ςυμμετζχων κα ταξιδζψει με το προςωπικό του 

Surfing Birds από Θεςςαλονίκθ -> Καβάλα -> Λιμνο για να προχωριςουμε ςτθν κράτθςθ 

κζςεων ςε λεωφορείο και πλοίο) .  

 Αεροπορικϊσ (Γνωςτοποιιςτε μασ  άμεςα το αεροπορικό ειςιτιριο άφιξθσ και αναχϊρθςθσ 

για να προγραμματίςουμε τθν παραλαβι του παιδιοφ από το αεροδρόμιο).     

 

 

ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ζχω ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Surfing Birds ςτο παρελκόν: ΝΑΙ / ΟΧΙ. Αν ναι, 

ζτοσ................... 

 

 Εμπειρία ςτο άκλθμα του surf:     ΚΑΜΙΑ  /  ΕΧΩ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΕΡΙΑ (3-10 φορζσ) / ΕΙΜΑΙ 

ΕΜΠΕΙΡΟ (πάνω απο 10 φορζσ). Surf spots που ζχω 

επιςκεφκεί:........................................  

 

 Εμπειρία ςτο άκλθμα του kite:   ΚΑΜΙΑ  /   ΕΧΩ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΕΡΙΑ (bodydrag), 

Ζτοσ:............ / ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ (ζχω χρθςιμοποιιςει ςανίδι kite), Χρόνια 

εμπειρίασ:...........  Kite spots που ζχω δοκιμάςει:....................................       

 

 Εμπειρία ςτο άκλθμα του wind-surf:    ΚΑΜΙΑ  /  ΕΧΩ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΕΡΙΑ, Ζτοσ:............ / 

ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ, Χρόνια εμπειρίασ:.........  Wind-surf spots που ζχω 

προπονθκεί:........................................       

 

 Βαςικζσ γνϊςεισ κολφμβθςθσ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (κυκλϊςτε)    Διευκρινίηεται ότι για το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ  Surfing Birds Kids Camp απαιτείται οι ςυμμετζχοντεσ να 

γνωρίηουν κολφμβθςθ.      

 

 Ξζνεσ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ μπορϊ να παρακολουκιςω μάκθμα surf, kite-surf, wind-

surf: A)…………………………. b)………………………………….. c) 

…………………………………….Διευκρινίηεται ότι τα μακιματα ενδζχεται να πραγματοποιθκοφν ς 

άλλθ γλϊςςα.  Το υπόλοιπο πρόγραμμα του  Surfing Birds Kids Camp διεξάγεται ςτα ελλθνικά 

ι/και ςτα αγγλικά.      

     

ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ: Ζχει παρουςιάςει ο ςυμμετζχων κάτι από τα ακόλουκα:     

 Άςκμα: ΝΑΙ / ΟΧΙ        

 παςμοφσ:   ΝΑΙ / ΟΧΙ. Εάν ναι, αιτιολογία.............................................. 

 Επιλθπτικι ςυνδρομι: ΝΑΙ / ΟΧΙ        

 Αλλεργία: ΝΑΙ / ΟΧΙ. Εάν ναι, ςε τι .............................................. 

 Αλλεργία     ςε     φάρμακα: ΝΑΙ / ΟΧΙ. Εάν ναι, ςε ποια...................................... 

 Ζχει κάνει το παιδί πρόςφατα αντιτετανικό εμβόλιο: ΝΑΙ (θμερομθνία...........) / ΟΧΙ 
(προγραμματίηεται για........................)     

 Αντιμετωπίηει προβλιματα ψυχολογικισ φφςθσ (πχ. ενοφρθςθ, υπνοβαςία, φοβίεσ 
κλπ) ΝΑΙ /ΟΧΙ.  Εάν ναι, περιγράψτε.......................................     



 θμειϊςτε οτιδιποτε χριςιμο να γνωρίηουν ςυνοδοί & 
προπονθτζσ:_____________________________________________________________     

     
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι το παιδί μου είναι υγιζσ και ικανό να ςυμμετάςχει ςτισ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ  Surfing Birds και αναλαμβάνω να προςκομίςω άμεςα και πριν 
τθν ζναρξθ του προγράμματοσ ςχετικό πιςτοποιθτικό υγείασ. Δθλϊνω υπεφκυνα το ακριβζσ των 
παραπάνω και ότι ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι τον κανονιςμό λειτουργίασ, αντίγραφο του οποίου 
ζλαβα με τθν υποβολι τθσ αιτιςεωσ εγγραφισ.   Ελαβα γνϊςθ ότι θ επεξεργαςία των ανωτζρω 
προςωπικϊν δεδομζνων αφορά μόνον ςτθν ςυμμετοχι του παιδιοφ μου ςτο πρόγραμμα και 
ςυναινϊ ςτθν τιρθςθ αρχείου μ όλα τα ανωτζρω δεδομζνα για το ςκοπό αυτό.    

    

Ημερομθνία.________________________Ο/Η Δθλϊν/οφςα________________________     


