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Πόλη Τ.KΔιεύθυνση κατοικίας

Όνομα Επώνυμο

σταθέροκινητό emailΤηλ. επικοινωνίας

Πώς μάθατε για το Smartfootball Camp?                                         www.worldsports.gr 

Απο μελος του τεχνικου team? αν ναι αναφέρετε το ονομα

Από φίλους Διαφήμιση Έντυπα Web Άλλο 

Πόλη Τ.KΔιεύθυνση κατοικίας

Αγωνίζεσαι σε κάποια ομάδα? Ναι Οχι

Θέση Ύψος Βάρος / Kg

M/Men L/Men

Aν ναι, σε ποια?

Νο  S/MenΈνδυμα Νο  S/Youth

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΓΟΝΕΑΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

Σημειώστε αν το παιδί σας παίρνει κάποια θεραπεία/φάρμακα

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ  

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ναι Οχι

Εμβόλια (έχουν γίνει κανονικά)

Έχει παρουσιάσει κάτι από τα ακόλουθα;

Ναι Οχι

Σπαστική Βρογχίτιδα Ναι Οχι

Επιληπτική συνδρομή

Σπασμούς Λιποθυμικές τάσεις

Αλλεργία

Σε μικροτραυματισμούς, η αιμορραγία σταματά σύντομα (15')

Εάν ΟΧΙ υπάρχει συγκεκριμένη αιτία και ποιά;

Έχει περάσει κάποια από τις ακόλουθες παιδικές αρρώστιες; Ιλαρά                  Ερυθρά          

Παρωτίτιδα                   Οστρακιά                     Ανεμοβλογιά                  Κοκκύτη                   Άλλη

Εάν ΝΑΙ τι είδους και σε τι

Ναι Οχι

Ναι Οχι

Ναι Οχι

Ναι Οχι

Ναι Οχι

Βρογχικό άσθμα Ναι Οχι

Το έντυπο-φόρμα εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από:• Αποδεικτικό πληρωμής • Ιατρική γνωμάτευση: Δελτίο υγείας από παθολόγο η καρδιολόγο 

Ως κηδεμόνας δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του και τους γενικούς όρους συμμετοχής

και επιθυμώ το παιδί μου _________________________________________ να εγγράφει στο Smartfootball Camp 

Ημερομηνία _____________________ 

Υπογραφή Γονέα / Κηδεμόνα                                                                                                                    Έγκριση εγγραφής από World Sports

M/Youth L/Youth XL/Youth
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Smartfootball Camp δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 7 έως και 18 ετών.

Η εξόφληση του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 29 Ιουνίου 2018.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την αμοιβή συμμετοχής, είναι ρητά υποδειγμένες.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει το Smartfootball Camp σε περίπτωση

απρόβλεπτης περίστασης, ή εάν ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν εκπληρώνεται. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε

ήδη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του Smartfootball Camp.

Ο συμμετέχων θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή, τη συμμετοχή

κάποιου στο Smartfootball Camp, σε περίπτωση έλλειψης τήρησης και παραβίασης των 

αναφερόμενων κανόνων, έχοντας το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό της αμοιβής στο συμμετέχοντα.

Η μη συμπλήρωση των όρων συμμετοχής (έγγραφα & αμοιβή) σημαίνει άμεση λήξη αυτής της 

σύμβασης, χωρίς καμία αξίωση από πλευράς συμμετέχοντος.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πάντα να αποσύρει τη συμμετοχή του, πριν από την αρχή του 

Smartfootball Camp, μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής έγκαιρης ειδοποίησης, 15 ημέρες πριν από την αρχή 

της επιλεγμένης περιοδου. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού 

που έχει καταβάλλει, με εξαίρεση τις δαπάνες έναρξης και οργάνωσης που βαρύνουν τον 

διοργανωτή (30% από ολόκληρη την αμοιβή συμμετοχής). Σε περίπτωση αποχώρησης συμμετέχοντα 

κατά τη διάρκεια του Smartfootball Camp ο διοργανωτής δεν υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις προπονήσεις των παιδιών.

Συμφωνώ οτι οι διοργανωτες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού του παιδιού 

ή σε περίπτωση που δεν δήλωσα τυχόν πρόβλημα υγέιας ή αλλεργία (Καθημερινά και για την ώρα της 

προπόνησης θα παρευρίσκονται γιατροί στους χώρους διεξαγωγής). Επίσης συμφωνώ για τη 

δημοσιοποίηση βίντεο και φωτογραφιών του παιδιού σε έντυπα, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα, 

που σχετίζονται με την προβολή του Smartfootball Camp.

Ως κηδεμόνας δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του και τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Ημερομηνία _____________________ 
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dilosi-forma 2018_dilwsi-forma  5/28/18  8:29 PM  Page 2


