Α/Α ……………………….

Δημιοσργική Απαστόληση
Πολιτισμού & Φσταγωγίας

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ
Ο/Η ππνγξαθ……………………………………θεδεκόλαο ηνπ/ηεο…………………………δειώλσ
ππεύζπλα όηη επηζπκώ λα ζπκκεηέρεη ην παηδί κνπ ζην πξόγξακκα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο από
18/6/18 έσο 20/7/18 γηα παηδηά Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, ηηο ώξεο 7πκ-2:30κκ από Γεπηέξα σο
Παξαζθεπή θαη λα ιάβεη κέξνο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ επηζθέςεσλ ζε ρώξνπο εθηόο ηνπ ζρνιείνπ.
Γειώλσ όηη ην παηδί κνπ ζα αλαρσξεί:
 Με έλαλ από ηνπο θεδεκόλεο ηνπ
 Με ηνλ/ηελ ………………………
 Μόλν ηνπ
 ……………………………………
αο δειώλσ όηη ην παηδί κνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζε νκάδεο.
Έρεη ην εμήο ηαηξηθό πξόβιεκα:
…………………………………………………………………………………………………………
Σέινο, είκαη ππεύζπλνο γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη κε επζύλε ηνπ παηδηνύ κνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ρώξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
Σα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ κνπ είλαη ηα εμήο:
ΔΠΙΘΔΣΟ……..……………………………………..ΟΝΟΜΑ………..…………..……………….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ……………… ΥΟΛΔΙΟ……………………ΣΑΞΗ………………………
ΟΝ/ΜΟ ΠΑΣΔΡΑ………………………………………………………………………………………
ΟΝ/ΜΟ ΜΗΣΔΡΑ…………………………………………………………………………………….
ΟΓΟ……………………………………..………………..ΑΡΙΘΜΟ………….Σ.Κ…………….
ΣΗΛΔΦΩΝΑ……………………………………………………………………………………………
EMAIL…………………………………………………………………………………………………..
Σν ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ εμππεξεηεί ην παηδί κνπ, είλαη:
Α/Α ΥΟΛΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ
(Κσκλώστε την επιλογή σας)
Ο
1
1 Κνξαή 20

2
2Ο Αγίαο νθίαο θαη Βνζπόξνπ 78

3
Σκήκα λεπίσλ - 9Ο Νεπηαγσγείν Αγίαο νθίαο θαη Βνζπόξνπ 78 
4
Σκήκα λεπίσλ – εληόο ηνπ 1ΟΤ Γεκνηηθνύ, Κνξαή 20
Δπηζπλάπησ κε ηελ αίηεζε απηή, πξόζθαηε (από 20/01/2018 θαη κεηά) βεβαίσζε από γηαηξό γηα ηελ
θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ θαη βηβιηάξην πγείαο, αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη ινγαξηαζκό ΓΔΗ ή
ΔΤΓΑΠ (αλ είκαη θάηνηθνο Νέαο κύξλεο) ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (αλ είκαη
δεκόηεο – ελαιιαθηηθά αλαθέξσ ηνλ αξηζκό δεκνηνινγίνπ). Γλσξίδσ όηη ζα ηεξεζεί ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο θαη όηη ε ζπλδξνκή κνπ αλέξρεηαη ζηα 40€ (20€ γηα ην ηκήκα λεπίσλ). Δπίζεο,
ζπλαηλώ:
Α) ζηελ αζθάιηζε ηνπ παηδηνύ κνπ από ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή
Β) ζηελ πηζαλή εκθάληζε θσηνγξαθίαο ηνπ παηδηνύ κνπ γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (δειηία ηύπνπ, αλαθνηλώζεηο θιπ)
Γ) ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ κνπ ζην
πξόγξακκα
ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ…………./………./2018
Ο/Η ΑΙΣ……………………………….

