
Φόρμα Eγγραφής
Club Ξένων Γλωσσών 

2016-2017
Διαδικασία εγγραφής

● Παρακαλούμε να διαβαστεί προσεκτικά η φόρμα εγγραφής - κυρίως η δεύτερη σελίδα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα (νόμος 
προστασίας προσωπικών δεδομένων).
● Να συμπληρωθεί στο σύνολό της.
● Να υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία.
● Να κατατεθεί στη Γραμματεία του αντίστοιχου επιπέδου.

Κόστος συμμετοχής: σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με τη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών ή με τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης. Σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότητας, 
διατηρείται το δικαίωμα διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις δραστηριότητες, μετά από ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα από 
τo λογιστήριο.

΄Εγκριση συμμετοχής

● Η έγκριση συμμετοχής θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η Γραμματεία παραλάβει τη φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη. Η Δήλωση 
Συνέχισης Σπουδών και η Δηλώση Έναρξης Φοίτησης αποτελεί πρόθεση ενδιαφέροντος και όχι εγγραφή στη δραστηριότητα.
● Αν για οποιοδήποτε λόγο η εγγραφή δε γίνει δεκτή, τότε επιστρέφεται ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας του μαθητή πριν το Δεκέμβριο, καταβάλλεται το 50% του συνολικού κόστους χωρίς 
δικαίωμα επιστροφής ή συμψηφισμού με άλλη δραστηριότητα. Σε περίπτωση διακοπής μετά το Δεκέμβριο καταβάλλεται το 100% του 
συνολικού κόστους.
● Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγγραφής καταβάλλεται το ποσό όλου του μήνα που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή.
● Η συμμετοχή ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2016-2017.

Στοιχεία μαθητή

Ονοματεπώνυμο 
μαθητή/ τριας
Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-Έτος) Τάξη/ Τμήμα

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 

Ονοματεπώνυμο 
Τηλέφωνο 
(σε περίπτωση ανάγκης) Κινητό

Email

Γλώσσες Επιλογής ΄Οροι Συμμετοχής
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες περιλαμβάνει: - Eκπαιδευτικά προγράμματα (από 2 μέχρι 4 ώρες για 1-2 
φορές την εβδομάδα ανάλογα με τη λειτουργία του τμήματος) - Χρονική Περίοδος: από μέσα Σεπτεμβρίου 
του 2016 (η ακριβής έναρξη θα ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους) μέχρι το τέλος 
του σχολικού έτους ανάλογα με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις κάθε επιπέδου). Δεν πραγματοποιούνται 
μαθήματα, σύμφωνα με τη λειτουργία του Σχολείου, στις επίσημες αργίες και γιορτές Χριστουγέννων/
Πάσχα, καθώς και τις ημέρες που το Σχολείο θα παραμείνει κλειστό, μετά από ενημέρωση της Γραμματείας 
του αντίστοιχου επιπέδου. Για τη λειτουργία των τμημάτων απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 
ανάλογα με τη γλώσσα επιλογής. 



Συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και εικόνων
ΝΑΙ ΟΧΙ

Συναινώ στη χρήση των δεδομένων για promotion, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, υπηρεσίες και προσφορές, 
δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Συναινώ στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε τρίτους, σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εταιρείες χορηγούς και τους 
δικαιούχους για την έρευνα αγοράς για την προώθηση πωλήσεων.

Συναινώ στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται από τα Έκπαιδευτήρια και από την κάτοχο εταιρεία που 
διεκδικεί τα δικαιώματα για την ανάπτυξη προϊόντων σε χαρτί, ψηφιακά προϊόντα ήχου και βίντεο διαδυκτιακών τόπων, για 
την εμπορική προώθηση και διαφήμιση.

Έπιθυμώ το παιδί μου ___________________________________________________________________ να εγγραφεί στο Club Ξένων 
Γλωσσών σύμφωνα με τους όρους/ διαδικασίες που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής.
 

 Ημερομηνία________________     Ημερομηνία___________________

 
 Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα                   ΄Έγκριση εγγραφής από Γραμματεία

ΠΡΟ
ΝΗΠ/
ΙΒ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ IB ΡΥΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/IB 
ΜΥΡ ΛΥΚΕΙΟ- ΙΒ DP

ΚΟΣΤΟΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ Α Β /DP1 Γ /DP2

             Αγγλικά 
300

350

             Γαλλικά/ Ισπανικά/   
             Γερμανικά 1

300

350-650

/ / 630

         1 στο Γυμνάσιο το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 2 έως 4 ώρες εβδομαδιαίως και η χρέωση είναι αναλογική 
        (350/2 ώρες και 650/4 ώρες)

ΝΗΠ/
ΙΒ
ΡΥΡ

Κινέζικα


