Φόρμα Εγγραθής
Juventus
"Year-Round Training
Athens" 2021-2022"

Διαδικαζία εγγραθής
Θα πρζπει:
1. Να διαβαςτεί προςεκτικά θ φόρμα εγγραφισ 2- . Να ζςμπληπωθεί ζηο ζύνολο ηηρ. 3. Να ςπογπαθεί ζηα απαιηούμενα ζημεία.
4. Να ςυμπεριλθφκοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 5. Να κατατεκεί μαηί με τα δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία τθσ Ακαδημίαρ
Κόζηος Συμμεηοχής Juventus School Athens
Ετιςια ςυνδρομι*
Εγγραφι**

750€
40€

Κόζηος Συμμεηοχής Juventus Academy Athens
Ετιςια ςυνδρομι*
Εγγραφι**

640€ 310€ (Για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο Group 2003-04-05)
40€

* Περίοδοσ λειτουργίασ 2021-2022.
H ετιςια ςυνδρομι περιλαμβάνει το Kit που είναι απαραίτθτο ςε κάκε νζα περίοδο.
** Η εγγραφι ιςχφει για παιδιά που ςυμμετζχουν για πρϊτθ φορά ζηο ππόγπαμμα.
Απαραίηηηα Δικαιολογηηικά
Σο ένησπο-θόρμα εγγραθής θα πρέπει να ζσνοδεύεηαι απο ηα παρακάηω έγγραθα:
● Αποδεικτικό πλθρωμισ
● Κάρτα υγείας αθλητή
● Έντυπο Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΑΣΕΚΓ
● 2 φωτογραφίεσ ταυτότθτασ
Ειδικά για ηα παιδιά ποσ ηλικιακά έτοσν ηη δσναηόηηηα (γεννημένα μέτρι ηο 2010) να ζσμμεηέτοσν ζηα επίζημα
πρωηαθλήμαηα σποδομής ηης ΕΠΟ (Ε.Π..ΑΝ.Α.):
● Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ με ταυτοπροςωπία επικυρωμζνθ από ΚΕΠ
● Κάρτα υγείας αθλητή καθώς και δελτίο μεταβολών αθλητή (παραλαβη απο τη γραμματεια Juventus Academy Athens) με σφραγίδα ιατρού.
● Φωτοτυπία ταυτότθτασ επικυρωμζνθ (όςοι ζχουν)
● Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ΕΠΟ (μόνο οι αθλήτες που εκδίδουν δελτίο αθλητή για πρώτη φορά)
Σρόποι πληρωμής
● Με μετρθτά
● Προςωπικι επιταγι λιξθσ τρζχοντοσ μινα
● Με κατάκεςθ ςτθν τράπεηα και με αιτιολογία: JΑA - όνομα παιδιοφ.
Σράπεηα

Αρ. Λογαριαςμοφ (IBAN)

Εκνικι Σράπεηα

GR7501101400000014020143005

● POS, Τεπμαηικό μησάνημα αποδοσήρ καπηών

ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτον Ακλθτικό φλλογο CGS δεν επιςτρζφονται τα χριματα που ζχουν ιδθ καταβλθκεί.
Έγκριζη ζσμμεηοτής
● Η ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Aκαδθμίασ Juventus κεωρείται ότι ζγινε δεκτι, όταν θ Γραμματεία παραλάβει
τθ φόρμα εγγραφισ ςυμπλθρωμζνθ με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Αν για οποιοδιποτε λόγο θ εγγραφι δε γίνει δεκτι, τότε
επιςτρζφεται ολόκλθρο το καταβαλλόμενο ποςό. ε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του ςυμμετζχοντα από τα προγράμματά τθσ δεν
επιςτρζφεται το χρθματικό ποςό που ζχει καταβλθκεί.
● Σα παιδιά που θλικιακά ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα πρωτακλιματα υποδομισ τθσ ΕΠΟ (Ε.Π..ΑΝ.Α.) κα
πρζπει να εκδϊςουν Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ.
● Η ςυμμετοχι ιςχφει μζχρι το τζλοσ τθσ ςχολικισ περιόδου 2021-2022.
● Η ςυμμετοχι του εγγεγραμμζνου ακλθτι ςε αγωνιςτικό/προπονθτικό πρόγραμμα άλλθσ ομάδασ κα πρζπει να εγκρικεί από τθν JΑA.
● Οι εγγεγραμμζνοι ςτα τμιματα Juventus School Athens κα ζχουν τθ δυνατότθτα αλλαγισ ςε Juventus Academy Athens, μζχρι τισ
15/10 ςε ςυνεννόθςθ με τθ Γραμματεία.
● ε περίπτωςθ οικονομικισ εκκρεμότθτασ θ Ακαδθμία διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςυμμετοχισ του εγγεγραμμζνου ςτισ
δραςτθριότθτεσ.
● Η Ακαδημία διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του με τον εγγεγραμμζνο ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι θ ςυμμετοχι του/
τθσ προκαλεί πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ.

ηοιτεία ζσμμεηέτονηα
Ονοματεπϊνυμο
Ημερομθνία Γζννθςθσ
(Ημζρα-Μινασ-Ετοσ)

Σόποσ Γεννιςεωσ

Κάτοικοσ

Οδόσ

Βάροσ

Υψοσ

Σ.Κ.

χολείο Φοίτθςθσ
ηοιτεία Γονέα ή Κηδεμόνα
Ονοματεπϊνυμο
Κάτοικοσ

Οδόσ

Σθλζφωνο
(ςε περίπτωςθ ανάγκθσ)

Κινθτό

email

Επάγγελμα

Σ.Κ.

Πως μάθαηε για ηη Ακαδημία ;
Από φίλουσ

Διαφιμιςθ

Φυλλάδιο

Web

Άλλο

Επιλογή Προγράμμαηος:
JUVENTUS SCHOOL ATHENS

JUVENTUS ACADEMY ATHENS

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ, ΚΟΣΟ & ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: Eκπαιδευτικά προγράμματα τμθμάτων ποδοςφαίρου (από 3 μζχρι 6 ϊρεσ τθν εβδομάδα Χρονικι
Περίοδοσ: από τζλθ Αυγοφςτου του 2021 μζχρι μζςα Ιουνίου του 2022, με διακοπι ςτισ επίςθμεσ αργίεσ και γιορτζσ, Χριςτουγζννων/
Πάςχα - εξαρτάται ςε ποια κατθγορία ανικει ο μακθτισ και ςφμφωνα με τθ λειτουργία του CGS- Αςφάλεια (ςφμφωνα με τουσ όρουσ
που ςυμφωνικθκαν με τθν αςφαλιςτικι εταιρεία - Ομοςπονδιακι κάρτα (όπου προβλζπεται).
Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να ανασταλεί προσωρινά ή να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, είτε πριν την έναρξη του σχολικού έτους, είτε
κατά τη διάρκεια αυτού, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων και αρχών για λόγους σχετιζόμενους
με την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε σχετική ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει
Παρακαλοφμε να ςθμειϊςετε τον τρόπο πλθρωμισ:
ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΑΓΗ

ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΜΑ

ΜΕΣΡΗΣΑ

POS , Τεπμαηικό μησάνημα αποδοσήρ καπηών

JUVENTUSY ADIDAS KIT:
Size:
Σο Κόζηος σμμεηοτής είναι:

(Σο πεδίο ςυμπλθρϊνεται από τθ Γραμματεία )

Με ηην εγγπαθή θα γίνει καηαβολή 300 εςπώ και εξόθληζη μέσπι 17/12/2021
Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε εδϊ ό,τι νομίηετε πωσ ο εκπαιδευτισ κα ζπρεπε να γνωρίηει για εςάσ ι το παιδί ςασ:

Επικυμϊ το παιδί μου

να εγγραφεί ςτθν Ακαδημία

και δζχομαι ανεπιφφλαχτα τισ διατάξεισ για ηην έγκπιζη ζςμμεηοσήρ . Επίςθσ, δθλϊνω ότι ζχω διαβάςει και αποδεχκεί τουσ
όρουσ ςυμμετοχισ.

Ημερομθνία

Τπογραφι Γονζα/Κθδεμόνα

Ημερομθνία

ϋΕγκριςθ εγγραφισ από Γραμματεία JAA

