
Ονοματεπώνυμο παιδιού: ........................................................................................................................................

Οδός: .............................................

Ημερομηνία Γέννησης: ......./......../........

Ονοματεπώνυμο γονέα /κηδεμόνα:  ........................................................................................................................

Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από την Γραµµατεία του Summer Camp

Αριθμός: ...................................... Περιοχή: .................... T.K.: ..................

Τάξη προσεχούς Σεπτεµβρίου:

 ........ Νηπιαγωγείο 

 ........ Παιδικός Σταθμός/Προνήπιο 

          Εκπαιδευτήρια Δούκα                 Άλλο Σχολείο……………………………………………………………………. 

 ......... Τάξη Δημοτικού ........ Τάξη Γυμνασίου  ........ Τάξη Λυκείου  ........ ΙΒ

Οικίας: .......................................... Εργασίας: ..........................................

Κινητό μητέρας: ..........................

1. Προκαταβολή: ........................

2. Έκπτωση έως 30/5: ..........

3. Έκπτωση αδελφών: .................

4. Έκπτωση Δούκα: ............

5. Εταιρεία - Ταμείο: .................................

6. Έκπτωση «Φέρε το φίλο σου»:……………………

Κινητό πατέρα: ............................. Κινητό παιδιού: .............................

Email: ............................................................................................................................................(Υποχρεωτικό)

2η Εβδοµάδα
27/6 - 1/7

3η Εβδοµάδα
4/7 - 8/7

4η Εβδοµάδα
11/7 - 15/7

Ημερομηνία:
∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

football

sports

adventure

dance

1η Εβδοµάδα
20/6 - 24/6

teens



Ο υπογράφων /-ουσα ……………………………….................................................................…………………………………….

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του DOUKAS SUMMER CAMP.

Συμφωνώ το παιδί μου να πάρει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος που έχω επιλέξει παραπάνω. 

Ενημερώθηκα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και 

χρήση φωτογραφιών/videos του παιδιού μου. Δέχομαι να προκαταβάλω το ποσό των 150€ και να εξοφλήσω το 

υπόλοιπο κόστος του προγράμματος μέχρι την πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού μου.

Ιατρικά προβλήματα: 

Αλλεργία σε:

Συμπτώματα:

Πώς αντιμετωπίζεται:

Κολυμβητική ικανότητα:

Άλλες πληροφορίες:

*Θα ληφθεί υπόψη χωρίς να αποτελεί δέσμευση

Θα προτιμούσα να είναι στην ίδια ομάδα με τον/την (μπορείτε να προτείνετε μόνο 1 παιδί)* 

Άριστη Καλή Μέτρια Μόνο με σωσίβιο ή μπρατσάκια

Ημερομηνία υποβολήςΥπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα
……………..................................... …………….......................................

1. Με τη δήλωση συµµετοχής προκαταβάλλονται 150€. Το ποσόν της προκαταβολής συµψηφίζεται στο συνολικό κόστος και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση µη συµµετοχής. 

2. Το αργότερο µέχρι την πρώτη ηµέρα συµµετοχής του παιδιού στο πρόγραµµα θα πρέπει να έχει καταβληθεί το υπόλοιπο του κόστους συµµετοχής. 

 ∆ιατηρούµε το δικαίωµα της διακοπής της συµµετοχής του παιδιού σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης.

3. Απαραίτητο στοιχείο για την συµµετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόµιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ υπογεγραµµένης από τον ιατρό σας, που να αναφέρει ότι το παιδί σας είναι υγιές και µπορεί 

 να συµµετέχει στις δραστηριότητες του Doukas Summer Camp (κολύµβηση στην πισίνα, αθλητικές δραστηριότητες, µπάνιο στη θάλασσα κτλ.). Η ιατρική βεβαίωση προσκοµίζεται µία 

 εργάσιµη ηµέρα πριν την έναρξη του προγράµµατος.

4. Αλλαγές στα προγράµµατα µετά τη δήλωση συµµετοχής, δεν επιτρέπονται παρά µόνον όταν το επιτρέψουν οι υγειονοµικές διατάξεις. Επιτρέπεται η αλλαγή στη διάρκεια συµµετοχής µόνο µε 

 έγγραφη δήλωση στη γραµµατεία.

5. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενηµερώσετε τη Γραµµατεία του Doukas Summer Camp ή τη Γραµµατεία του ∆αΐς µέχρι τις 09.00 της ίδιας µέρας.

6. Οι ηµέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήµατα. Μόνο σε περίπτωση ασθένειας για περισσότερο από 3 ηµέρες, επιστρέφονται τα χρήµατα για το χρονικό 

 διάστηµα που χάθηκε ή αναπληρώνονται οι ηµέρες σε άλλη περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ιατρική βεβαίωση. 

7. Σε περίπτωση αποβολής από το Summer Camp λόγω απρεπούς συµπεριφοράς, επιστρέφεται το ποσόν των περιόδων που χάνονται.

8. Τα παιδιά είναι ασφαλισµένα για όλη την περίοδο της συµµετοχής τους. 

9. ∆εν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν µαζί τους, µεγάλα χρηµατικά ποσά και πολύτιµα αντικείµενα (κινητά, κάµερες, iPad κλπ). ∆εν φέρουµε καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.

10. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος, των δραστηριοτήτων και του µενού χωρίς προειδοποίηση. Ειδικά για τη φετινή χρονιά θα προσαρµόζεται ανάλογα µε τους ισχύοντες 

 υγειονοµικούς κανόνες τη συγκεκριµένη περίοδο.

11. Στην περίπτωση κατά την οποία, η εκµάθηση παρέχεται από εξειδικευµένους συνεργάτες του κέντρου το οποίο επισκεπτόµαστε την ευθύνη τυχόν ατυχήµατος, φέρει το συγκεκριµένο κέντρο.

12. Η δηµιουργία και η σύνθεση των οµάδων γίνεται αποκλειστικά µε γνώµονα την ασφάλεια των παιδιών. Για αυτό το λόγο η δυνατότητα που σας δίνουµε να δηλώσετε το παιδί σας στην 

 ίδια οµάδα µε ένα φίλο του δεν είναι δεσµευτική για το Doukas Summer Camp. Επίσης, δεν προβλέπεται η προτίµηση συγκεκριµένου οµαδάρχη.

13. Οι ώρες επιβίβασης και αποβίβασης καθορίζονται µε βάση το δροµολόγιο που θα σας ανακοινώσει το Γραφείο Κίνησης µία ηµέρα πριν την έναρξη του προγράµµατος.

14. Για τον υπολογισµό της έκπτωσης λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παραλαβής της δήλωσης από τη Γραµµατεία.

*Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αυτή τη φόρμα στη γραμματεία του Doukas Summer
  Camp με email στο summercamp@doukas.gr

Μίας εβδοµάδας

415 €
∆ύο Εβδοµάδων

715€

Τριών Εβδοµάδων

880 €
Τεσσάρων Εβδοµάδων

1030 €

Αρχικό κόστος:  


