
  

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ο.Α.Α.Α.) 
Δεληγιάννη & Καλπακίου Τ.Κ. 13 562, Άγιοι Ανάργυροι 
                                                                                               «παίξτε με την καρδιά σας» 
Αίτηση Συμμετοχής Μελών στα Προγράμματα των Clubbers 201.. 

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίων Αναργύρων σας καλωσορίζει στα προγράμματα των Clubbers του. Ο Όμιλος 
προσφέρει στα μέλη του 3 γήπεδα τένις, όπου μπορούν να αθληθούν, να χαλαρώσουν και να αποκτήσουν ένα 
σημείο κοινωνικής και φιλικής επικοινωνίας. Η Γραμματεία του Ομίλου μας είναι διαθέσιμη να σας βοηθήσει να 
βρείτε το τμήμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα και να απαντήσει σ’ όλα τα ερωτήματά σας για τον Όμιλο. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6930419999 (Δευτέρα 5-8μμ, Τετάρτη 6-9μμ, Πέμπτη 6-9μμ). Εναλλακτικά 
στείλτε email στο oaaagr@hotmail.com ή επικοινωνήστε με τον Ξενοφώντα Τσούρο στο τηλ. 6983500229. 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201.. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  

(ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΠ) 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΠΡΩΙΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΠ) 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ (Ε) 18+ 50 € 100 € 60 € 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ (Φ)1 18-25 50 € 50 € (έκπτωση 50%) 30 € (έκπτωση 50%) 

ΑΝΕΡΓΟΣ (Α)1 18+ 50 € 50 € (έκπτωση 50%) 30 € (έκπτωση 50%) 

ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΜΟ)2  18+ 50 € 75 € (έκπτωση 25%) 45 € (έκπτωση 25%) 

1 Απαιτείται η επίδειξη δικαιολογητικών. 

2 Η έκπτωση ισχύει από το β’ μέλος της οικογένειας (ο/η σύζυγος & τα παιδιά).  

Τα μέλη μπορούν να καταβάλλουν στη Γραμματεία ή στον Ταμία του Ομίλου Κώστα Σκουλαρικά (τηλ. 
6980044862) την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέσα στον πρώτο μήνα του κάθε 
εξαμήνου (Ιανουάριο – Ιούνιο). 

Στην περίπτωση εγγραφής κατά τη διάρκεια του έτους θα καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί στο υπόλοιπο του 
ημερολογιακού έτους. 

ΟΝΟΜΑ 

……………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

……………………………….. 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 

……………………. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 

………………………… 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 

……………………… 

ΕΓΓΡΑΦΗ (€) 

…………………………… 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ (€) 

…………………………… 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

……………………… 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στον Όμιλο κατά την 
αρχική σας εγγραφή, παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων. 

Έλαβα ενυπόγραφα γνώση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Ομίλου, που 
αναγράφονται στην πίσω σελίδα της παρούσας αίτησης και συμφωνώ με αυτούς. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ CLUBBERS 

1. Με την εγγραφή μου στα προγράμματα των clubbers του Ο.Α.Α.Α.: 

 α. Απαλλάσσομαι από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής μέλους των 10€.  

 β. Δικαιούμαι συμμετοχής, εφόσον επιθυμώ, στο εσωτερικό ετήσιο πρωτάθλημα του Ομίλου. 

 2. Ειδικότερα με την εγγραφή μου στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δικαιούμαι: 

α. Συμμετοχής στα χειμερινά τμήματα των Clubbers (Οκτώβριο - Ιούνιο) για τουλάχιστον 3 ώρες την 
εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο έφορο για θέματα Clubbers. 

β. Συμμετοχής στα καλοκαιρινά τμήματα των Clubbers (Ιούλιο - Σεπτέμβριο) για τουλάχιστον 3 ώρες 
την εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο έφορο για θέματα Clubbers. 

 γ. Ελεύθερη χρήση των γηπέδων από  7:30 ως 15:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου, εφόσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα. 

2. Ειδικότερα με την εγγραφή μου στο ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δικαιούμαι ελεύθερη χρήση των γηπέδων από  
7:30 ως 15:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

3. Ως Clubber δικαιούμαι να προσκαλέσω, μέλος του Ομίλου που δεν είναι Clubber ή και παίκτη εκτός Ομίλου, 
σε φιλικό παιχνίδι με την προϋπόθεση να ενημερώσω τουλάχιστον μία μέρα πριν τον αρμόδιο έφορο και να 
προκαταβάλω το  ποσό των 5€ ως μίσθωμα γηπέδου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Όμιλος έχει το δικαίωμα επιβολής 
πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με το Καταστατικό. 

4. Το ποσό για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απουσίας μου. 

5. Η οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή υλικού που οφείλεται σε δικούς μου κακούς χειρισμούς θα βαρύνει 
αποκλειστικά εμένα. 

6. Σε περίπτωση τραυματισμού μου στα γήπεδα τένις, που προκλήθηκε από ενέργεια ή αμέλεια δικιά μου ή 
τρίτου ατόμου, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια τιμαλφών μου, δεν βαρύνεται ο Ο.Α.Α.Α. και αναλαμβάνω 
πλήρως την ευθύνη. 

7. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου στο άθλημα του τένις, εκτός από τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που έχει στην 
υγεία μου, πιθανώς σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις να εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους για την υγεία μου 
και απαλλάσσω τον Ο.Α.Α.Α. από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παρουσίασης προβλήματος υγείας, κατά τη 
διάρκεια της άσκησής μου. 

8. Δηλώνω ότι γνωρίζω τένις, είμαι υγιής και έχω τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού μου για τη συγκεκριμένη 
άσκηση. 

9. Επιτρέπω στον Ο.Α.Α.Α. να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς φωτογραφίες ή βίντεο των 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχω. 

10. Τα προσωπικά μου στοιχεία τηρούνται σε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Α.Α.Α. αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του Ο.Α.Α.Α. 
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