
 

 

 
 
 
 

Παρακαλώ να προβείτε στην δήλωση συµµετοχής του/της αθλητή-τριας ως µέλος του Α.Σ. ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, σύµφωνα 
µε τα κατωτέρω στοιχεία, όπως είναι στην αστυνοµική ταυτότητα ή στο διαβατήριο: 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία κατάθεσης της συµµετοχής ___/___/20___ 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισµών  
Του Α.Σ. ΔΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, τις διατάξεις των οποίων αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Δηλώνω ότι κατανοώ τα οριζόµενα από το Ευρωπαϊκό Κανονισµό                                                  Ο  Αιτών / Η Αιτούσα 
ΕΕ 2016/679 (GDPR) περί διαχείρισης Προσωπικών Δεδοµένων                                                      (σε περίπτωση ενηλίκου) 
και παρέχω ελεύθερα τη συγκατάθεσή µου  
προς τον Α.Σ. ΔΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειµένου  
να διατηρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά µου δεδοµένα για τις  
ανάγκες της αθλητικής µου δραστηριότητας.                                                Υπογραφή µητρός                                        Υπογραφή πατρός 
                                                                                                              κηδεµόνα (σε περίπτωση ανήλικου)         κηδεµόνα (σε περίπτωση ανήλικου) 

 
Βεβαιώνεται η ταυτότητα, η ορθότητα της υπογραφής του αθλητή,  
γονέα ή κηδεµόνα όπως και το ιδιόχειρο της σύνταξης της δήλωσης. 

                                                                                                                  Ο Γενικός Γραµµατέας  
                                                                                                                       του Σωµατείου 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                           Ονοµατεπώνυµο, Υπογραφή και Σφραγίδα 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ CAMP ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

Όνομα αθλητή: 

Πατρώνυμο: 

Μητρώνυμο: 

Επώνυμο αθλητή: 

Α.Τ. ή ΑΡ. Διαβ. αθλητή-τριας:                                     Ημερ. Έκδοσης: 
 
Ημερ. Λήξης (εάν υπάρχει): 
 
Email: 

Ημερ. Γεννήσεως αθλητή-τριας: 

Οικονομική εκκρεμότητας προς το σύλλογο: 

Σε περίπτωση συνοδείας από κηδεμόνα 
συμπληρώνεται τα εξής, Ονο/νυμο 
Συνοδού, Α.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒ. και Ημερ. Γεν. 
  

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, COVID-19. 

Επωνυμία διοργάνωσης: 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 
1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του αθλητή και 

σε περίπτωση συνοδείας από κηδεµόνα, φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

2. Σε περίπτωση συµµετοχής στο εξωτερικό, 
επισυνάπτονται υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεµόνων, 
µε γνήσιο υπογραφής από την αστυνοµία.  

Υποχρεώσεις προς τον Α.Σ. ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ:  
1. Κάρτα υγείας αθλητή όπως προβλέπει η Γ.Γ.Α.  
2. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και η κάρτα G.A.L., να 

είναι σε ισχύει.  
3. Την οικονοµική συνδροµή προς το σύλλογο.  
4. Ο κάθε αθλητής φέρει τον προσωπικό του εξοπλισµό 

(σε περίπτωση G διοργάνωσης φέρει πιστοποιηµένο 
εξοπλισµό) και την αθλητική περιβολή αποστολής του 
συλλόγου. 

5. Με την αίτηση και εντός 5 ηµερών, από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης, θα πρέπει να κατατεθεί όλο το ποσό. 

 
 
 
 

Αρ. Δελτίου Αθλητή: 
Α 


