
Φόρμα Εγγραφής 
Αθλητικός Σύλλογος CGS 

CGS Βaby Swimming 
Περίοδος 2021-2022

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

Κόστος Συμμετοχής

Ημερήσια συνδρομή Μηνιαία συνδρομή

Εγγραφή* (εφ’ άπαξ) 30€ Εγγραφή* (εφ’ άπαξ) 30€

Ημερήσιο κόστος 10€ Μηνιαίο κόστος 60€

Τρίμηνη Συνδρομή** (Για ένα παιδί) Τρίμηνη Συνδρομή** (Για δύο παιδιά)

Εγγραφή** (εφ’ άπαξ)   30€ Εγγραφή* (εφ’ άπαξ) 60€

1 τρίμηνο 150€ 1 τρίμηνο 290€

2 τρίμηνα 290€ 2 τρίμηνα 570€

3 τρίμηνα 420€ 3 τρίμηνα 830€

* Η εγγραφή ισχύει για παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο CGS Baby Swimming.
** Τα τρίμηνα διαμορφώνονται χρονικά: 
1ο τρίμηνο από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο
2ο τρίμηνο από Ιανουάριο έως και Μάρτιο
3ο τρίμηνο από Απρίλιο έως και Ιούνιο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Το έντυπο-φόρμα εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται απο τα παρακάτω έγγραφα:
● Αποδεικτικό πληρωμής
● Βεβαίωση Παιδιάτρου (ενός έτους) ότι το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα κολύμβησης.
● Βεβαίωση Γυναικολόγου και Δερματολόγου (ενός έτους) για τη μητέρα/κηδεμόνα (τις ημέρες του έμμηνου κύκλου δεν επιτρέπεται η
είσοδος στην πισίνα)
● Βεβαίωση Παθολόγου και Δερματολόγου (ενός έτους) για τον πατέρα/κηδεμόνα.

Τρόποι πληρωμής
● Με μετρητά
● POS, Τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών
● Με κατάθεση στην τράπεζα:

Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού (IBAN)

Εθνική Τράπεζα GR7501101400000014020143005

Η πληρωμή γίνεται στο πρώτο μάθημα του μήνα στη Γραμματεία CGS Βaby Swimming (κα. Mιράντα Παπαϊωάννου)
Η Γραμματεία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή απο 16.00 έως 19.00. Για όποια πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο
210 6030411-18 ή στο babyswimming@cgs.edu.gr



Απουσίες - Αναπλήρωση Μαθημάτων
● Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης δεν προβλέπεται παράταση στο χρόνο διεξαγωγής του μαθήματος.
● Σε περίπτωση μη προσέλευσης δεν προβλέπεται αναπλήρωση του μαθήματος.
● Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στις επίσημες αργίες και γιορτές Χριστουγέννων/Πάσχα, καθώς και τις ημέρες που δεν θα λειτουργεί 
το Σχολείο, μετά από ενημέρωση της Γραμματείας CGS Βaby Swimming.

Έγκριση συμμετοχής
● Η έγκριση συμμετοχής στη δραστηριότητα CGS Βaby Swimming 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 συμμετέχοντα από τη δραστηριότητα CGS Βaby Swimming δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει 
καταβληθεί.
● Η ολοκλήρωση της συμμετοχής για τα ημερήσια και μηνιαία προτεινόμενα προγράμματα θα επιβεβαιώνεται μετά από επικοινωνία με
τη Γραμματεία CGS Βaby Swimming.

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.

Στοιχεία παιδιού
Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-Έτος) Τόπος Γεννήσεως

Κάτοικος Οδός Τ.Κ.

Βάρος Ύψος

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 
Ονοματεπώνυμο 

Σχέση με το παιδί

Κάτοικος Οδός Τ.Κ.

Τηλέφωνο
(σε περίπτωση ανάγκης) Κινητό

email

Που πληροφορηθήκατε για το CGS Βaby Swimming;

Απο φίλους Διαφήμιση Φυλλάδιο Web ΄Αλλο

Στοιχεία Συνοδού (που θα συμμετέχει στη Δραστηριότητα CGS Βaby Swimming)

Ονοματεπώνυμο

Σχέση με το παιδί

Τηλέφωνο

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 στο CGS Βaby Swimming 
και δέχομαι ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του.

Ημερομηνία________________ Ημερομηνία___________________

Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα              Έγκριση από Γραμματεία CGS Βaby Swimming
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