
 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο παιδιού :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οδός:…………………................. Αριθμός:………… Περιοχή:………………………………………… ΤΚ:………………………………………………......... 

Ημερομηνία  γέννησης : ……/……/…………. 

 
Τάξη προσεχούς Σεπτεμβρίου: 
 
………Παιδικός Σταθμός/Προνήπιο  ………Νηπιαγωγείο ………Τάξη Δημοτικού ………  Τάξη Γυμνασίου                 
………Τάξη Λυκείου    ………ΙΒ  
           
 Εκπαιδευτήρια Δούκα   Άλλο Σχολείο:…………………………………………………………………….  
 

Ονοματεπώνυμο γονέα / κηδεμόνα…………………………………...……….………………………………………………….. 

 

 Οικίας ………………………        Εργασίας :……………………………              Αγόρι   Κορίτσι 
 

 Κινητό μητέρας :……………………  Κινητό πατέρα :……………………….  Κινητό παιδιού :……………………….. 

 

E-mail: 
...........................................................................................................(Υποχρεωτικό) 

Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από την Γραμματεία του Summer Camp 

1.Προκαταβολή:…………….……….3.Εκπτωση αδελφών:…………………………5.Εταιρεία-Ταμεία:…………………………………………… 

2.Έκπτωση έως 19/6:………………….4.Έκπτωση Δούκα:……………………6.Δόθηκε φάκελος: Ναι  Όχι  Mail 

 

Χρήση Λεωφορείου            Ναι         Όχι   

 

Αν ναι:   επιθυμητό σημείο επιβίβασης  : …………………………………………………………………………… 

  

    επιθυμητό σημείο αποβίβασης : …………………………………………………………………………… 

 

Αν όχι :   προσέλευση με δικό σας μέσο      Ναι   Όχι 

    Επιθυμητή Φύλαξη (08.00-09.00)   Ναι   Όχι 
* Τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης θα καθοριστούν με βάση το δρομολόγιο που θα σας ανακοινώσει το Γραφείο Κίνησης μία ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. 

** Για απομακρυσμένες από το σχολείο μας περιοχές ενημερωθείτε από το Γραφείο Κίνησης πριν στείλετε τη δήλωση συμμετοχής! 

Σημειώστε στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει ποιες εβδομάδες επιθυμείτε (με ) και στο τέλος το συνολικό τους αριθμό: 

Προγράμματα 
1η Εβδομάδα 

29/6 - 3/7 

2η Εβδομάδα 

6/7 – 10/7 

3η Εβδομάδα 

13/7 - 17/7 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

PLAY 4 FUN     

SUPERACTIVE     

DANCE     

SPORTS     

FOOTBALL     

ADVENTURE     

TEENS     

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:……….... 
Ημερομηνία:……..…… 



Προσωπικές πληροφορίες  

Αλλεργία σε: .........................................................................................................................     

Συμπτώματα: ............................................................................................................. 

Πώς αντιμετωπίζεται: ................................................................................................... 

Ιατρικά προβλήματα:.............................................................................................. 

Κολυμβητική ικανότητα:    Άριστη   Καλή  Μέτρια  Μόνο με σωσίβιο ή μπρατσάκια 

Θα προτιμούσα να είναι στην ίδια ομάδα με τον/την (μπορείτε να προτείνετε μόνο 1 παιδί)*:................ 

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

Άλλες πληροφορίες: .................................................................................................... 

*Θα ληφθεί υπόψη χωρίς να αποτελεί δέσμευση. 

 
 

Ο υπογράφων /-ουσα ……………………………………………………………………………...........................................................……………………………………. 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του DOUKAS SUMMER CAMP. 

Συμφωνώ το παιδί μου να πάρει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος που έχω επιλέξει παραπάνω. 

Ενημερώθηκα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και χρήση 

φωτογραφιών/videos του παιδιού μου. Δέχομαι να προκαταβάλω το ποσό των 150€ και να εξοφλήσω το υπόλοιπο κόστος 

του προγράμματος μέχρι την πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού μου. 

 

Αρχικό κόστος ΧΩΡΙΣ σχολικό: 

Μίας εβδομάδας  Δύο Εβδομάδων  Τριών Εβδομάδων 

335€         560€       650€     
Αρχικό κόστος ΜΕ σχολικό: 

 

Μίας εβδομάδας  Δύο Εβδομάδων  Τριών Εβδομάδων 

395€         680€       830€     

 

……………………………………………….…        …………………………………………. 

Υπογραφή Γονέα / Κηδεμόνα          Ημερομηνία υποβολής 

 

 

 

  



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Με τη δήλωση συμμετοχής προκαταβάλλονται 150€. Το ποσόν της προκαταβολής συμψηφίζεται στο συνολικό 

κόστος και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη συμμετοχής.  

2. Το αργότερο μέχρι την πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει καταβληθεί το 

υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής. Διατηρούμε το δικαίωμα της διακοπής της συμμετοχής του παιδιού σε 

περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης. 

3. Απαραίτητο στοιχείο για την συμμετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόμιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

υπογεγραμμένης από τον ιατρό σας, που να αναφέρει ότι το παιδί σας είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις 

δραστηριότητες του Doukas Summer Camp (κολύμβηση στην πισίνα, αθλητικές δραστηριότητες, μπάνιο στη 

θάλασσα κτλ.). Η ιατρική βεβαίωση προσκομίζεται μία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. 

4. Αλλαγές στα προγράμματα και στις περιόδους μετά τη δήλωση συμμετοχής, γίνονται μόνον εγγράφως και εφόσον 

υπάρχει διαθεσιμότητα. 

5. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Doukas Summer Camp ή τη 

Γραμματεία του Δαΐς μέχρι τις 09.00 της ίδιας μέρας. 

6. Οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Μόνο σε περίπτωση ασθένειας 

για περισσότερο από 3 ημέρες, επιστρέφονται τα χρήματα για το χρονικό διάστημα που χάθηκε ή 

αναπληρώνονται οι ημέρες σε άλλη περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ιατρική βεβαίωση.  

7. Σε περίπτωση επιλογής χρήσης σχολικού, οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται 

τα χρήματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για αγορά μονής διαδρομής δρομολογίου. 

8. Σε περίπτωση αποβολής από το Summer Camp λόγω απρεπούς συμπεριφοράς, επιστρέφεται το ποσόν των 

περιόδων που χάνονται. 

9. Τα παιδιά είναι ασφαλισμένα για όλη την περίοδο της συμμετοχής τους.  

10. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους, μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα (κινητά, 

κάμερες, iPad κλπ). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους. 

11. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, των δραστηριοτήτων και του μενού χωρίς προειδοποίηση. 

Ειδικά για τη φετινή χρονιά θα προσαρμόζεται ανάλογα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες τη 

συγκεκριμένη περίοδο 

12. Στην περίπτωση κατά την οποία, η εκμάθηση παρέχεται από εξειδικευμένους συνεργάτες του κέντρου το οποίο 

επισκεπτόμαστε την ευθύνη τυχόν ατυχήματος, φέρει το συγκεκριμένο κέντρο. 

13. Η δημιουργία και η σύνθεση των ομάδων γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Για αυτό 

το λόγο η δυνατότητα που σας δίνουμε να δηλώσετε το παιδί σας στην ίδια ομάδα με ένα φίλο του δεν είναι 

δεσμευτική για το Doukas Summer Camp. Επίσης, δεν προβλέπεται η προτίμηση συγκεκριμένου ομαδάρχη. 

14. Οι ώρες επιβίβασης και αποβίβασης καθορίζονται με βάση το δρομολόγιο που θα σας ανακοινώσει το Γραφείο 

Κίνησης μία ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. 

15. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από τη Γραμματεία 

του Δαΐς. 
 

 

 

 

*Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αυτή τη φόρμα στη γραμματεία του Doukas Summer Camp με email στο 

summercamp@doukas.gr ή με φαξ στο 2106186020 

mailto:summercamp@doukas.gr

