Δήλωση Συμμετοχής
Στοιχεία παιδιού
Επώνυμο:

Όνομα:

Ημ/νία γέννησης:

Νο παπουτσιού:

Ύψος:

Βάρος:

Στοιχεία κηδεμόνα κύριας επικοινωνίας
Επώνυμο:

Κινητό τηλέφωνο:

Όνομα:

E-mail:

Στοιχεία κηδεμόνα δευτερεύουσας επικοινωνίας
Επώνυμο:

Κινητό τηλέφωνο

Όνομα:

Τηλέφωνο κατοικίας:

Στοιχεία προγράμματος
Ημέρα μαθημάτων:

Επίπεδο ski:

Σημείο αναχώρησης:
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την
εταιρία μας Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο
μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας αίτησης συμμετοχής σε ημερήσιες εκδρομές με μαθήματα
χιονοδρομίας, με σκοπό να σας παρέχουμε ταξιδιωτικές και άλλες υπηρεσίες σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα
δεδομένα θα διατηρηθούν για 18 μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα
στην εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία
Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα www.explosivo.gr της εταιρίας Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω Σκοπό

Συμφωνώ


Διαφωνώ


Επιλεγμένο πρόγραμμα (σημειώστε την επιλογή σας)
Πρόγραμμα 4 μαθημάτων χωρίς εξοπλισμό:
Πρόγραμμα 4 μαθημάτων με εξοπλισμό (μόνο για τα μαθήματα):
Πρόγραμμα 6 μαθημάτων χωρίς εξοπλισμό:
Πρόγραμμα 6 μαθημάτων με εξοπλισμό σαιζόν:
Πρόγραμμα 8 μαθημάτων χωρίς εξοπλισμό:
Πρόγραμμα 8 μαθηματων με εξοπλισμό σαιζόν:
Δοκιμαστικό χωρίς / με εξοπλισμό:

Τρόπος πληρωμής (σημειώστε την επιλογή σας)
Μετρητά:
Κατάθεση σε τραπεζικό
Πιστωτική κάρτα (visa/
Πιστωτική κάρτα (visa/
Πιστωτική κάρτα (visa/
Πιστωτική κάρτα (visa/

λογαριασμό:
mastercard):
mastercard):
mastercard):
mastercard):

50% με
50% με
Μέχρι 5
Μέχρι 4
Μέχρι 3
Μέχρι 2

290€
340€
380€
460€
470€
550€
80€ / 95€

την εγγραφή & 50% στη μέση του προγράμματος
την εγγραφή & 50% στη μέση του προγράμματος
άτοκες δόσεις για εγγραφές μέχρι 31 Οκτωβρίου
άτοκες δόσεις για εγγραφές μέχρι 30 Νοεμβρίου
άτοκες δόσεις για εγγραφές μέχρι 31 Δεκεμβρίου
άτοκες δόσεις για εγγραφές από 1 Ιανουαρίου

Παρατηρήσεις (σημειώστε ότι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής για το παιδί σας)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Συγκατάθεση για χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ημερήσιων εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας από την εταιρία Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού
Ο.Ε. – “Explosivo Travel”, ενδέχεται να συμμετέχετε σε δράσεις, εκδηλώσεις κλπ κατά τις οποίες θα γίνεται λήψη
οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) από το Explosivo με Σκοπό το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για λόγους προβολής
και προώθησης στην ιστοσελίδα του Explosivo Travel ή και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (fb, instagram κλπ).
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Explosivo Travel και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την
συγκατάθεσή σας για την χρήση των δεδομένων αυτών και διατήρηση στο αρχείο μας, με Σκοπό την προβολή και προώθηση των
υπηρεσιών εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας του Explosivo Travel μέσω της ανάρτησης των φωτογραφιών/βίντεο στην
ιστοσελίδα www.explosivo.gr καθώς και στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Explosivo Travel:

www.facebook.com/explosivoskischool

www.instagram.com/explosivoskischool

www.facebook.com/explosivosnowboardschool

www.instagram.com/snowboardschoolexplosivo
Εφόσον συμφωνείτε, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα υπάρχουν οι παραπάνω ιστοσελίδες. Για τα προσωπικά σας
δεδομένα, σας παρέχονται τα δικαίωματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης
στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο Explosivo Travel.

Να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό για την προβολή και προώθηση
υπηρεσιών εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας του Explosivo Travel
Ο κηδεμόνας

Ονοματεπώνυμο / υπογραφή
Θεσσαλονίκη __ /__ /20__

Συμφωνώ


Διαφωνώ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

Explosivo Travel (Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1)Ως κηδεμόνας του/ της

(3)

Αριθ:

ΤΚ:

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

του

και της

επιθυμώ την εγγραφή του/ της στο πρόγραμμα εδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας και τη συμμετοχή του/ της
κάθε Σάββατο ή Κυριακή για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2019. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον κανονισμό λειτουργίας, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις
χρεώσεις των προγραμμάτων των εκδρομών με εκμάθηση χιονοδρομίας του Explosivo Travel.
2) Δηλώνω ότι έχει επιβεβαιωθεί από γιατρό το άριστο της υγείας του παιδιού και ότι παίρνει μέρος στις
δραστηριότητες των προγραμμάτων εκμάθησης χιονοδρομίας γνωρίζοντας την επικινδυνότητα των
δραστηριοτήτων στη φύση και με δική μου ευθύνη. Επίσης εξουσιοδοτώ τους υπεύθυνους των μαθημάτων όπως
πράξουν το καλύτερο δυνατό, κατά την κρίση τους, σε περίπτωση ανάγκης.
3)Παρέλαβα τον παρακάτω εξοπλισμό χιονοδρομίας για χρήση της χειμερινή σαιζόν 2018-2019 και θα τον
επιστρέψω μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Δηλώνω επίσης ότι σε περίπτωση που δεν τον επιστρέψω για
οποιονδήποτε λόγο αναγνωρίζω και αποδέχομαι το κόστος αντικατάστασης των 120€ για τα ski ή snowboard
και 80€ για τις μπότες ski ή snowboard.
Ski / Snowboard:
Μπότες ski/ snowboard:
Άλλος εξοπλισμός:
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

