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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΠΑΙΔΙ 
PARTICIPATION – PRIVATE LESSONS -CHILD 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ GUARDIAN’S NAME:                                                          
__________________________________________________________________________ 
Α.Δ.Τ/ I.D. 
:                                                                                                                                      . 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ CHILD’S NAME 
:                                                                                           . 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ CHILD’S DATE OF BIRTH 
:                                                                                .___________ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ SCHOOL 
:____________________________________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ADDRESS 
:                                                                                                       . 
ΚΙΝΗΤΟ/ MOBILE NUMBER 
:                                                                                                                                  .__________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ/ HOME NUMBER  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ WORK NUMBER 
:_______________________                                                                                                        . 
 
Ε-MAIL:                                                                                                                                    .___ 
ΠΕΡΙΟΔΟΙ /DATES 
 
____________________/_____/__   ΩΡΑ/ΤΙΜΕ _______________ 
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ  / PREVIOUS EXPERIENCE WITH SPORT 
ΝΑΙ/YES κ ΟΧΙ/NO   ΠΌΣΑ ΧΡΟΝΙΑ/ YEARS____________  ΟΜΙΛΟ/ CLUB___________   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ CATEGORY_______________________      (BUG/ RHODES 19/ PICO)         
 

Προσκόμισα ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο γιατρό για τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα  

και ενημέρωσα για τυχόν αλλεργίες η ιατρικά θέματα εγγράφως. / I have submitted a note from a qualified 
Doctor for the child’s participation in the program. Ι have also informed about any allergies or medical issues 
in writing. 
                                                 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
Ο υπογράφων γονέας ή κηδεμόνας του ανωτέρου παιδιού, επιτρέπω να συμμετέχει στα 
προγράμματα του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών καθώς και σε όποιες δραστηριότητες 
προγραμματιστούν από τους υπευθύνους αυτών. Δηλώνω, επίσης ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας 
που να εμποδίζει την συμμετοχή του παιδιού στις εκδηλώσεις αυτές.  
As the child’s parent and guardian, I give my permission for them to participate in the activities 
that are organized by the Yacht Club of Spetses (NOSP) responsible. I also declare that my child 
has no health issues that will prevent him/her from participating.  Επιτρέπω στον ΝΟΣΠ να 
χρησιμοποιεί φωτογραφίες και κινηματογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται ο υιός/ κόρη μου 
για κάθε λόγο προβολής καθώς και για λόγους επίτευξης των στόχων του. Δεν επιτρέπω τη 
χρησιμοποίηση του παραπάνω υλικού για κερδοσκοπικούς ή εμπορικούς λόγους καθώς και τη 
διάθεσή του σε τρίτους.  I permit NOSP to use photos and filming footage that my son/daughter 
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is in for achieving its goals. I do not allow the use of the above footage for speculative or trading 
purposes or the distribution of it to third parties. 
                                                                
 
                                                                                                       …/…/20…. 
 
 
 
                                                                                                   δηλών Γονέας 
                                                                                          (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) 

 

ΒΑΣΙΚΉ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΟ ΚΟΛΥΜΠΙ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ  ΣΤΟ E-mail: info@nosp.gr   Ή ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΛΕΜΒΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ   

 
BEING ABLE TO SWIM WELL IS A PREREQUISITE FOR PARTICIPATION. 
THE APPLICATION CAN BE SENT TO THE SAILING CLUB’S EMAIL: info@nosp.gr OR CAN 
BE GIVEN TO THE SAILING CLUB OFFICE AT THE ΒΟΑΤ HOUSE AT THE “ANARGYRIOS & 
KORGIALENIOS SCHOOL OF SPETSES’’ FOUNDATION. 
 
 
ΤΗΛ: +30 6987945310 
 

 

 


