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Αγαπητοί γονείς και αθλητές/αθλήτριες, 
 
Ο ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θα ήθελε να σας καλωσορίσει!!!   
 

Για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου, θα πρέπει  : 
 

1. Για την εγγραφή στα τμήματα του συλλόγου απαιτούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 Βεβαίωση γιατρού  ή μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης - 
υπεύθυνη δήλωση με την υπογραφή του γονέα. 

 Έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του αθλητή/αθλήτριας  

 Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης αθλητή / αθλήτριας 

 

2. Οι αθλητές/αθλήτριες οφείλουν να έχουν μαζί τους τις αθλητικές 
ταυτότητες και να τις επιδεικνύουν στους προπονητές.  
 

3. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τον Σύλλογο εάν  ο αθλητής/αθλήτρια 

έχει προβλήματα υγείας ή  κάποιον τραυματισμό. 

 

4. Οι γονείς που έχουν παιδιά σε αγωνιστικά  πρέπει να συμπληρώσουν την 
κάρτα ΥΓΕΙΑΣ του αθλητή / αθλήτριας και να κάνουν καρδιογράφημα. Η 

κάρτα υγείας είναι υποχρεωτική για να συμμετάσχουν στους αγώνες. 
 

5. Η συνδρομή είναι ΜΗΝΙΑΙΑ και μόνο εάν ο αθλητής/αθλήτρια δεν 
συμμετέχει στις προπονήσεις για ένα μήνα λόγω ασθένειας ή 

τραυματισμού, θα πρέπει ο γονέας να ενημερώσει την γραμματεία του 
συλλόγου, για την ομαλή ταμειακή ενημερότητα. 

 

6.  Ο αθλητής/αθλήτρια είναι υποχρεωτικό να φοράνε την προπονητική 

εμφάνιση του συλλόγου. 

 

7. Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να δώσει σε όλους τους αθλητές/ 
αθλήτριες το πρόγραμμα των προπονήσεων και τα ονόματα των 
αρμόδιων προπονητών. 
 

8. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το τμήμα που συμμετέχει ο αθλητής/ 
αθλήτρια , θα πρέπει να ενημερώνει την γραμματεία του συλλόγου. 
 

9. Σε περίπτωση αλλαγής ωρών προπονήσεων δεν φέρει ευθύνη ο 
σύλλογος καθώς τα γήπεδα είναι ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

1. Φυσιοθεραπευτής – Δωρεάν Θεραπείες (σε περίπτωση 
τραυματισμού αθλητή / αθλήτριας σε ώρες προπόνησης ή φιλικού & 
επίσημου αγώνα), με την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του συλλόγου. 
 

2. Δωρεάν είσοδος στους αγώνες ΑΝΔΡΩΝ στα εντός, (παίζουν την 
Δευτέρα, στο Κλειστό Πετρούπολης και ώρα 20:30) και στους αγώνες 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ στα εντός (παίζουν την Κυριακή, στο Κλειστό 
Πετρούπολης και ώρα 20:30), με την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του συλλόγου. 
 

3. Γιατροί ανά αγώνα, στα εντός (σε όλα τα αγωνιστικά  και προ- 
αγωνιστικά τμήματα). 
 

4. Κοινωνική μέριμνα : α) για τους ανέργους (θα πρέπει να 
προσκομίσει ο γονέας την κάρτα ανεργίας στην γραμματεία του 
συλλόγου) &  β) μονογονεϊκές οικογένειες. 
 

5. Ο σύλλογος καλύπτει όλα τα έξοδα των αγώνων (συμμετοχές , 
διαιτητές και γραμματεία). 

                                          

Ανάγνωσα τα παραπάνω και συμφωνώ 

                           

  Ονοματεπώνυμο 

 

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

 

 

 Υπογραφή γονέα 

 

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

 

 Πετρούπολη......................2018/2019 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ 2018-2019 

 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ 
 
 

 
 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ 
  

 
 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
 

 
 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΚΙΝΗΤΟ  
 
 

 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
(ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ) 
 

 
 
 

 
ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 
 

 
 

 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΑ 
 

 
 

Γνωρίζοντας τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR), το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 

2018 και παρέχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για προστασία των 
δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. 

 
 Υπογραφή γονέα 

 

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

 

 

 

 Πετρούπολη......................2018/2019 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)   
Προς:  τον Αθλητικό σύλλογο Α.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

   Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 

του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι θα προσκομίσω άμεσα την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 

ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ / ΑΓΩΝΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ.  

 ΝΑΙ          ΟΧΙ  

 -Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΦΙΛΙΚΑ Ή ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ) ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ 

ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

   ΝΑΙ          ΟΧΙ  

 -Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ή VIDEO 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ FACEBOOK ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, γνωρίζοντας τον ΓΕΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR), το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 

2018 και παρέχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Ο 

Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην προστασία φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζεται στην αυτοματοποιημένη ή μη 

επεξεργασία δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται νε περιληφθούν σε σύστημα 

αρχειοθέτησης. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και ως επεξεργασία κάθε πράξη ή σειρά πράξεων 

που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων όπως η συλλογή, η 

καταχώρηση, η μεταβολή, η χρήση, η διάδοση, η διαγραφή. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, 

καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή 

τρόπο, συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία, είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους 

σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο 

επικαιροποιούνται, τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας 

και φυλάσσονται με την ενδεδειγμένη ασφάλεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και 

πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τα ανωτέρω. 

    ΝΑΙ           ΟΧΙ  

            ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .................2018 /2019 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ     

 

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


