
Φόρμα Eγγραφής
ΕQ Workshop - Εργαστήρι Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

2017-2018
Διαδικασία εγγραφής
Θα πρέπει:
● Να συμπληρωθεί/υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία SMART. 

Κόστος συμμετοχής: Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τρόποι πληρωμής
Οι δραστηριότητες θα επιλέγονται και θα καταχωρούνται απο τη γραμματεία SMART μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. 
Το 50% θα καταβάλεται με την έναρξη των δραστηριοτήτων και η εξόφληση θα πραγματοποιείται μέχρι τις 15/12.

Έγκριση συμμετοχής
● Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μέχρις τις 30 Ιουνίου 2017. Η εγγραφή μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας.
● Η έγκριση συμμετοχής στις δραστηριότητες του SMART θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η Γραμματεία 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 
μαθητή πριν το Δεκέμβριο από τα προγράμματα του SMART, καταβάλλεται το 50% του συνολικού κόστους χωρίς δικαίωμα επιστροφής 
ή συμψηφισμού με άλλη δραστηριότητα. Σε περίπτωση αποχώρησης 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 2017-2018.

Στοιχεία μαθητή

Ονοματεπώνυμο 
μαθητή

Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-΄Ετος)
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Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 

Ονοματεπώνυμο 

Τηλέφωνο 
(σε περίπτωση ανάγκης)

Κινητό

email

Όροι Συμμετοχής
Η συμμετοχή στη δραστηριότητα του EQ Workshop περιλαμβάνει: - Προγράμματα εκπαιδευτικά (2 ώρες την εβδομάδα - Χρονική 
Περίοδος: από μέσα Σεπτεμβρίου του 2017 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους) μέχρι το 
τέλος του σχολικού έτους. 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. Για τη 
λειτουργία των τμημάτων απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων.
● Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων, με Υπεύθυνη την κ. Αλμπάνη Σοφία, συντονίζει τον σχεδιασμό του προγράμματος και την υλοποίηση 
του προγράμματος αναλαμβάνουν οι εξιδεικευμένοι ψυχολόγοι του τμήματος.
● Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Γ΄ – ΣΤ’ Δημοτικού με δυνατότητα ολιγάριθμων ομάδων.



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 Εκπαιδευτήρια 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.

Σημείωση: Η μη συγκατάθεση δεν αποκλείει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.

Επιθυμώ το παιδί μου ___________________________________________________________________ να εγγραφεί στο EQ Workshop - 
Εργαστήρι Συναισθηματικής Νοημοσύνης σύμφωνα με τους όρους/διαδικασίες που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής.
 

 Ημερομηνία________________     Ημερομηνία___________________

 
 Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα                   Έγκριση εγγραφής από Γραμματεία

ΠΡΟ
ΝΗΠ/
ΙΒ 
ΡΥΡ

ΝΗΠ/
ΙΒ
ΡΥΡ

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

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

EQ Workshop- Εργαστήρι   
Συναισθηματικής Νοημοσύνης ● ● ● ● 450€
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