
Φόρμα Εγγραφής
Αθλητικός Σύλλογος CGS

CGS CROSSWIM
Περίοδος 2017-2018

Διαδικασία εγγραφής
Θα πρέπει:
● Να συμπληρωθεί/υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία CGS 
Crosswim.

Κόστος Συμμετοχής

Μηνιαία συνδρομή 70 €

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Το έντυπο-φόρμα εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

● Αποδεικτικό πληρωμής
● Βεβαίωση Γυναικολόγου και Δερματολόγου (ενός έτους) για γυναικές/αθλήτριες (τις ημέρες του έμμηνου κύκλου δεν επιτρέπεται η   
   είσοδος στην πισίνα).
● Βεβαίωση Παθολόγου και Δερματολόγου (ενός έτους) για άντρες/αθλητές.
● Δελτίο Υγείας που να επιτρέπει τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.
● 1 φωτογραφία ταυτότητας

Τρόποι πληρωμής
● Με μετρητά
● Με κατάθεση στην τράπεζα.

Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού (IBAN)
Εθνική Τράπεζα GR7501101400000014020143005

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας δεν επιστρέφονται τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί.

Έγκριση συμμετοχής
● Η έγκριση συμμετοχής στη δραστηριότητα του Αθλητικού Συλλόγου CGS θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η Γραμματεία CGS Crosswim 
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 τον Αθλητικό Σύλλογο CGS δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί. Για τη λειτουργία των 
τμημάτων απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. 

Στοιχεία αθλητή

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-Έτος)

Τόπος Γεννήσεως

Κάτοικος Οδός Τ.Κ.

Τηλέφωνο (σε περίπτωση 
ανάγκης)

Κινητό

email

Πού πληροφορηθήκατε σχετικά με το CGS Crosswim;

Από φίλους Διαφήμιση Φυλλάδιο Web ΄Αλλο



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
● Ατομική πετσέτα
● Στρώμα γυμναστικής
● Σκουφάκι πισίνας, μαγιό, σαγιονάρες, μπουρνούζι 

 

Το Κόστος Συμμετοχής είναι: (Το πεδίο συμπληρώνεται από τη Γραμματεία CGS Crosswim)

Συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και εικόνων
ΝΑΙ ΟΧΙ

Συναινεί στη χρήση από τον 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, στις συνεργαζόμενες εταιρείες, εταιρείες χορηγούς και τους 
δικαιοδόχους για την έρευνα αγοράς για την προώθηση των πωλήσεων.**

Συναινεί στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται από τον Αθλητικό Σύλλογο CGS και από την κάτοχο εταιρεία 
που διεκδικεί τα δικαιώματα για την ανάπτυξη των προϊόντων σε χαρτί, ψηφιακά προϊόντα ήχου και βίντεο δικτυακών τόπων, 
για την εμπορική προώθηση και διαφήμιση.**

* Η μη συγκατάθεση αποκλείει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στo CGS Crosswim.
** Η μη συγκατάθεση δεν αποκλείει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στo CGS Crosswim.

Επιθυμώ να εγγραφώ στo CGS Crosswim του Αθλητικού Συλλογου του CGS και δέχομαι ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του Κανονισμού 
Λειτουργίας του. Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής.

              Ημερομηνία________________                   Ημερομηνία___________________

                Υπογραφή Αθλητή/τριας               Έγκριση εγγραφής από Γραμματεία CGS Crosswim


