
Φόρμα Εγγραφής 
Juventus School Athens

Juventus Academy Athens
Περίοδος 2017-2018

Διαδικασία εγγραφής
Θα πρέπει:
1. Να διαβαστεί προσεκτικά η φόρμα εγγραφής - κυρίως η τρίτη σελίδα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα (νόμος προστασίας 
προσωπικών δεδομένων). 2. Να συμπληρωθεί στο σύνολο της. 3. Να υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία. 4. Να συμπεριληφθούν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5. Να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Juventus Academy Athens.

Κόστος Συμμετοχής Juventus School Athens 
Ετήσια συνδρομή* 750
Εγγραφή**   40

* Περίοδος λειτουργίας της Ακαδημίας JAA 2017-2018. Με την εγγραφή θα γίνει καταβολή 300 ευρώ και εξόφληση μέχρι 15/12. Η 
ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει το Kit που είναι απαραίτητο σε κάθε νέα περίοδο.
** Η εγγραφή ισχύει για παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην Juventus Academy Athens.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Το έντυπο-φόρμα εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται απο τα παρακάτω έγγραφα:
● Αποδεικτικό πληρωμής
● Ιατρική γνωμάτευση. H συμμετοχή του αθλητή θα πρέπει να καλύπτεται από Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο, 
διάρκειας ενός έτους, από την έναρξη συμμετοχής του στην JΑA. 
● 2 φωτογραφίες ταυτότητας
Ειδικά για τα παιδιά που ηλικιακά έχουν τη δυνατότητα (γεννημένα μέχρι το 2008) να συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματα 
υποδομής της ΕΠΟ (Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.):
● Πιστοποιητικό γέννησης με ταυτοπροσωπία επικυρωμένη από ΚΕΠ
● Ιατρική γνωμάτευση από Παιδίατρο ή Παιδοκαρδιολόγο και από Παθολόγο ή Καρδιολόγο (για παιδιά γεννημένα άνω των 14 ετών)
● Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη (όσοι έχουν)

Τρόποι πληρωμής
● Με μετρητά   ● Προσωπική επιταγή λήξης τρέχοντος μήνα         
● Με κατάθεση στην τράπεζα και με αιτιολογία: JΑA - όνομα παιδιού.
Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού (IBAN)
Εθνική Τράπεζα GR7501101400000014020143005

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στον Αθλητικό Σύλλογο CGS δεν επιστρέφονται τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί.

Έγκριση συμμετοχής
● Η έγκριση συμμετοχής στις δραστηριότητες της Aκαδημίας Juventus θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η Γραμματεία JΑA παραλάβει 
τη φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εγγραφή δε γίνει δεκτή, τότε 
επιστρέφεται ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό. Σε περίπτωση αποχώρησης του συμμετέχοντα από τα προγραμματα της JΑA δεν 
επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί.
● Τα παιδιά που ηλικιακά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΠΟ (Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.) θα 
πρέπει να εκδώσουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
● Η συμμετοχή ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2017-2018.
● Η συμμετοχή του εγγεγραμμένου αθλητή σε αγωνιστικό/προπονητικό πρόγραμμα άλλης ομάδας θα πρέπει να εγκριθεί από την JΑA.
● Οι εγγεγραμένοι στα τμήματα Juventus School Athens θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής σε Juventus Academy Athens, μέχρι τις 
16/10 σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.
● Σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότητας η JAA διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συμμετοχής του εγγεγραμμένου στις 
δραστηριότητες.
● Η JAA διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας του με τον εγγεγραμμένο σε περίπτωση που κρίνει ότι η συμμετοχή του/της 
προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία της.

Ετήσια συνδρομή* 610
Εγγραφή**   40

Κόστος Συμμετοχής Juventus Academy Athens



Στοιχεία συμμετέχοντα
Ονοματεπώνυμο 
Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-Ετος) Τόπος Γεννήσεως

Κάτοικος Οδός Τ.Κ.

Βάρος Ύψος

Σχολείο Φοίτησης

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 
Ονοματεπώνυμο 

Κάτοικος Οδός Τ.Κ.

Τηλέφωνο 
(σε περίπτωση ανάγκης) Κινητό

email

Πως μάθατε για τη JAA;

Απο φίλους Διαφήμιση Φυλλάδιο Web ΄Αλλο

Επιλογή Προγράμματος:

JUVENTUS SCHOOL ATHENS JUVENTUS ACADEMY ATHENS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Eκπαιδευτικά προγράμματα τμημάτων ποδοσφαίρου (από 3 μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα Χρονική 
Περίοδος: από τέλη Αυγούστου του 2017 μέχρι μέσα Ιουνίου του 2018, με διακοπή στις επίσημες αργίες και γιορτές, Χριστουγέννων/
Πάσχα - εξαρτάται σε ποια κατηγορία ανήκει ο μαθητής (και σύμφωνα με τη λειτουργία του CGS)- Ασφάλεια (σύμφωνα με τους όρους 
που συμφωνήθηκαν με την ασφαλιστική εταιρεία - Ομοσπονδιακή κάρτα (όπου προβλέπεται).
Παρακαλούμε να σημειώσετε τον τρόπο πληρωμής: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

 JUVENTUS ACADEMY ADIDAS KIT: 
   

           (Το πεδίο συμπληρώνεται από τη Γραμματεία JAA)

Συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και εικόνων
ΝΑΙ ΟΧΙ

Συναινεί στη χρήση από την Juventus FC SPA/Αθλητικό Σύλλογο CGS πληροφοριών που σχετίζονται µε την υγεία (πιστοποιητικά, 
εµβολιασµοί), για τους αναφερόµενους λόγους.

Συναινεί στη χρήση των δεδοµένων για το promotion, τις ανακοινώσεις νέων προϊόντων, υπηρεσίες και προσφορές, τις 
δραστηριότητες µάρκετινγκ από τους κατόχους. 

Συναινεί στην δηµοσιοποίηση των πληροφοριών σε τρίτους, εταιρείες χορηγούς και τους δικαιοδόχους για την έρευνα αγοράς 
για την προώθηση των πωλήσεων. 

Συναινεί στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που λαµβάνονται από την  Juventus Academy Athens και από την κάτοχο 
εταιρεία που διεκδικεί τα δικαιώµατα για την ανάπτυξη των προϊόντων σε χαρτί, ψηφιακά προϊόν τ α ήχου και βίντεο δικτυακών 
τόπων, για την εµπορική προώθηση και διαφήµιση. 

Σηµείωση: Η µη συγκατάθεση δεν αποκλείει τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου στην Juventus Academy Athens.

Παρακαλώ συµπληρώστε εδώ ό,τι νοµίζετε πως ο εκπαιδευτής θα έπρεπε να γνωρίζει για εσάς ή το παιδί σας:

Επιθυµώ το παιδί µου ___________________________________________________________________ να εγγραφεί στην Juventus Academy 
Athens και δέχοµαι ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας του. Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους 
όρους συµµετοχής.
 Ημερομηνία________________ Ημερομηνία___________________

   Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα                 ΄Εγκριση εγγραφής από Γραμματεία JAA

Size: 

Το Κόστος Συμμετοχής είναι:
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