
  

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ο.Α.Α.Α.) 
Δεληγιάννη & Καλπακίου Τ.Κ. 13 562, Άγιοι Ανάργυροι 
                                                                                               «παίξτε με την καρδιά σας» 
Αίτηση Συμμετοχής Παιδιών στις Προπονήσεις της Ακαδημίας 201..-1.. 

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίων Αναργύρων σας καλωσορίζει στα προγράμματα των Ακαδημιών του. Ο Όμιλος 
διαθέτει: Τμήματα αγωνιστικά για τα παιδιά που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών,  
τμήματα αρχαρίων με στόχο τη γνωριμία με το τένις και την εκμάθηση της βασικής τεχνικής και τμήματα μεσαίου 
επιπέδου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθώς και  τη συμμετοχή τους σε αγώνες. Τα 
τμήματα της Ακαδημίας λειτουργούν σε ομάδες με μέγιστο αριθμό 6 παιδιών.  

Οι προπονητές μας Βάσια Σιμούλη και Νίκος Νικολακόπουλος, είναι διαθέσιμοι για να σας βρουν το τμήμα που 
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στα τηλ. 6944038770 & 6974826321.. 
Εναλλακτικά στείλτε email στο oaaagr@hotmail.com ή επικοινωνήστε με τον Ξενοφώντα Τσούρο στο τηλ. 
6983500229. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 201..-1.. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1 14-18 4,5 50€ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2 12-13 3 30€ 
5 50€ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 3 10-13 3 30€ 
5 50€ 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 8-13 3 35€ 
ΑΡΧΑΡΙΩΝ 1 7-13 3 35€ 

Έκπτωση 25% ισχύει από το 2ο παιδί της οικογένειας. 

Για την ασφάλεια των νέων αθλητών μας αλλά και για να σας κρατάμε ενήμερους για τις δραστηριότητες του 
Ομίλου, είναι απαραίτητο να μας δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ (ΠΑΙΔΙΟΥ): 

Ονοματεπώνυμο Παιδιού  Ημερ. Γέν/σης  

Αρ. Μητρώου Αθλητή Ο.Α.Α.Α.  Α.Μ. Ε.Φ.Ο.Α.*  

Διεύθυνση 

(Οδός - Αριθμός- ΤΚ- Περιοχή) 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Παιδιού 

(Τηλέφωνα, email κλπ) 

Σπίτι  

Κινητό  

Email  

Ιατρική Ενημέρωση 
(Ασθένειες/Αλλεργίες/Φάρμακα) 

 

* Εφόσον έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητή από την Ε.Φ.Ο.Α.                                                                                                ΚΩΔ005 



 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

Ονοματεπώνυμο 
Γονέα/Κηδεμόνα 

 

Σχέση με το Παιδί  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γονέα/Κηδεμόνα 

(Τηλέφωνα, email κλπ) 

Σπίτι  

Κινητό  

Email  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

Ονοματεπώνυμο 
Γονέα/Κηδεμόνα 

 

Σχέση με το Παιδί  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γονέα/Κηδεμόνα 

(Τηλέφωνα, email κλπ) 

Σπίτι  

Κινητό  

Email  

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα 

Με την υπογραφή αυτής της δήλωσης, συμφωνώ το παιδί μου να συμμετέχει στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
……………………………………….. του Ο.Α.Α.Α. με ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ……………………………………….. €. Το παιδί μου συμφωνεί να 
ακολουθεί τους κανόνες της Ακαδημίας και εγώ συμφωνώ να ακολουθώ τον κώδικα συμπεριφοράς των Γονέων. 
Δίνω την άδεια στον Ο.Α.Α.Α. να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες ή βίντεο των 
προγραμμάτων  που συμμετέχει το παιδί μου. 

Σας υποβάλλω συνημμένα ιατρική βεβαίωση ή αντίγραφο του δελτίου αθλητή/τριας της ΕΦΟΑ (θεωρημένο 
εντός του έτους) που επιτρέπει στο παιδί μου να συμμετέχει στις προπονήσεις. 

Από όσα γνωρίζω το παιδί μου δεν έχει ανάγκες ιατρικής φροντίδας άλλες από αυτές που έχω δηλώσει στην 
παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας του παιδιού μου θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να 
επικοινωνήσετε μαζί μου, εφόσον δεν απαντήσω ή είναι αδύνατη η άμεση προσέλευση μου και κρίνεται 
απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο τότε η διακομιδή θα γίνει με συνοδό από τον Ο.Α.Α.Α.. 

Σε περίπτωση αλλαγής των  πληροφοριών που παρέχω στο παρόν έντυπο οφείλω να ενημερώσω άμεσα τον 
Ο.Α.Α.Α.. 

Έλαβα επίσης ενυπόγραφα γνώση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα της Ακαδημίας του 
Ομίλου, που αναγράφονται στην επόμενη σελίδα της παρούσας αίτησης και συμφωνώ με αυτούς. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………………………………......................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………….                                                                        ΚΩΔ005         



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Η Ακαδημία θα λειτουργεί από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο, εκτός από τις επίσημες αργίες. Σε περίπτωση δυσμενών 
καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της προπόνησης στο γήπεδο, θα γίνεται προπόνηση με 
σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης στο χώρο των αποδυτηρίων.   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα παιδιά θα φέρουν κατάλληλη αθλητική περιβολή και το δικό τους ατομικό εξοπλισμό (ρακέτα κλπ). Ο Ο.Α.Α.Α. 
θα παρέχει τις μπάλες για την προπόνηση. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

Τα παιδιά οφείλουν να ακολουθούν πάντα τις υποδείξεις των προπονητών. Ο Ο.Α.Α.Α. έχει το δικαίωμα να 
αποκλείσει παιδί από τα προγράμματά του, εφόσον η συμπεριφορά του διακινδυνεύει την ασφάλεια τη δική του ή 
των άλλων, ή είναι τόσο διασπαστική που επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης των υπόλοιπων παιδιών. Για την 
αντιμετώπιση περιστασιακών παραπτωμάτων θα ζητείται από το παιδί να κάθεται ήσυχα στον πάγκο για το 
υπόλοιπο του μαθήματος.   

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του μήνα. Τα δίδακτρα δεν θα επιστρέφονται 
σε περίπτωση απουσίας του παιδιού. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αίτημα ακύρωσης ή αλλαγής προγράμματος θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του προηγούμενου μήνα 
από τον οποίο θα ισχύσει η ακύρωση/αλλαγή, διαφορετικά θα χρεώνεται και ο επόμενος μήνας. Ο όρος αυτός δεν 
θα ισχύει στην περίπτωση που το αίτημα ακύρωσης/αλλαγής οφείλεται σε αποδεδειγμένα απρόβλεπτο γεγονός 
(τραυματισμός, ασθένεια κλπ). 

Επίσης ΣΥΜΦΩΝΩ και ΔΕΧΟΜΑΙ τους εξής όρους: 

1. Σε περίπτωση τραυματισμού του παιδιού μου στα γήπεδα τένις, που προκλήθηκε από ενέργεια ή αμέλεια 
δικιά του ή τρίτου ατόμου ή από άλλο λόγο, καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια εξοπλισμού ή προσωπικών 
αντικειμένων, απαλλάσσω τον Ο.Α.Α.Α. (μέλη του ΔΣ, προπονητές). 

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

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

  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………………………………......................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………………. 
ΚΩΔ005 


