ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
[ Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα για κάθε παιδί του ]
Ο/Η υπογεγραμμέν………………………………………….…………………..…………………………
δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου ………………………………………… ετών ……. με
ημ/νία γέννησης ….…………...…… να συμμετάσχει στο «PLAYGYM SUMMER
CAMP 2019», καθημερινά από τις 08:00 έως τις 16:00 (εκτός
Σαββατοκύριακου).
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν πάσχει από οτιδήποτε που θα καθιστούσε
επικίνδυνη τη συμμετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες του
προγράμματος καθώς και στις δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο (π.χ.
αλλεργίες). Επίσης αποδέχομαι όλους τους όρους χρήσης του κέντρου.
1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
17-21/6
5Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15-19/7

2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
24-28/6
6Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
22-26/7

8Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
26-30/8

9Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2-6/9

3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1-5/7
7Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
29/7-2/8

4Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
8-12/7

( Μαρκάρετε με Χ τα αντίστοιχα κελιά)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (80 ΕΥΡΩ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)*
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΜΑΜΑΛΑΚΗ (105 ΕΥΡΩ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)*
( Μαρκάρετε με Χ τα αντίστοιχα κελιά)

*Σημ. Το δεκατιανό το παρέχουν οι γονείς από το σπίτι.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-MAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Παρατηρήσεις:

ΚΙΝ
ΟΙΚΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπογραφή Κηδεμόνα

…………………………………..
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Όροι χρήσης - Σχόλια - Διευκρινήσεις - Παροχές
•

•
•
•
•
•
•
•

Σε περίπτωση ακύρωσης >3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα συμμετοχής
επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού.
Σε περίπτωση ακύρωσης <3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εβδομάδα
συμμετοχής, η θέση σας είναι δεσμευμένη και δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, η ημέρα δεν αναπληρώνεται.
Στο κόστος περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει το παιδί.
Το δεκατιανό δεν περιλαμβάνεται.
Δυνατότητα φύλαξης έως 18:00 με κόστος: 40 € / εβδομάδα.
Παρέχεται δωρεάν ασφάλεια αστικής ευθύνης σε όλα τα παιδιά.
Για την παρακολούθηση του καλοκαιρινού προγράμματος δεν υπάρχει κόστος
εγγραφής.
6 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες Visa ή Mastercard.

Playgym | Αναπαύσεως 18 | 152 35 | Βριλήσσια | T 210 8 100 508 | F 216 800 23 81 | www.playgym.gr

