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  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SKI-SNOWBOARD 2022-2023 
    

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:  ΕΠΩΝΥΜΟ      :  

 

ΣΧΟΛΕΙΟ     : 

  

ΌΝΟΜΑ         : 

 

 

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ : 

  

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ   : 

 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ:            

 

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ: (επιλέξτε μία από τις παρακάτω στάσεις) 

 

  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από τις εξής στάσεις (με κατεύθυνση προς 

Κηφισιά): 
1. ΓΛΥΦΑΔΑ – ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MARKS & 

SPENCER): 05:45 

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ): 06:00 

3. ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ SUPER MARKET ΑΒ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ):  06:10 

4. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ):  06:25 

5. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ AL CANTINO):  06:30 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις εξής στάσεις (με κατεύθυνση 

προς την Αθήνα): 
1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ: 18:00  

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ στο ΨΥΧΙΚΟ:  18:30 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: 

 

   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: SKI € 140,00 
 

SNOWBOARD € 160,00 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ SKI SNB ΚΟΣΤΟΣ 

1.      

2.      

3.      

 

Ονοματεπώνυμο ασκούντος την επιμέλεια 

του ανηλίκου μαθητή, γονέα:                                                                                

 

 

 

Ψυχικό,  

  

 

Υπογραφή : 

 

☐  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και συμφωνώ με την πιστή τήρηση των όρων συμμετοχής που 

επισυνάπτονται και περιγράφονται και στην ανακοίνωση των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.  Αποδέχομαι 

επίσης το κόστος συμμετοχής και τον τρόπο καταβολής του και επιθυμώ ο γιος μου/η κόρη μου να πάρει μέρος 

στις εξορμήσεις Ski-Snowboard που οργανώνουν τα Ειδικά Προγράμματα στο Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού, που θα πραγματοποιηθούν 4/3/23, 11/3/23 και 18/3/23.   

☐  Συναινώ να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων, καθώς και τα δεδομένα υγείας του παιδιού 

(ως αυτά δηλώνονται με την παρούσα) στους συνοδούς των παιδιών στην εκδρομή. 

☐  Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών ή/και βίντεο του παιδιού μου από τη συμμετοχή του στην 

εκδρομή στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr) 

☐  Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών ή/και βίντεο του παιδιού μου από τη συμμετοχή του στην 

εκδρομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. (Facebook&Instagram) 

Ειδικά Προγράμματα 

http://www.athenscollege.edu.gr/
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ΦΟΡΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: 

 

             

              

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε: 

 

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:          

 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:     

 

Νο ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ:      

 

 

EXEΙ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ SKI:    ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Εάν ναι πόσες φορές     

 

ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΕΙ: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                                                 

 

ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΣΤΡΙΒΕΙ ΜΕ ΛΑΜΔΑ:   ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                                                   

 

ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ BABY LIFT:   ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                        

 

ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΣΤΡΙΒΕΙ:   ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                                                   

 

ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ LIFT  ΠΙΑΤΟ - ΑΓΚΥΡΑ:  ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                      

 

ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑΕΡΙΟ LIFT:    ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                                     

 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΤΑ:    ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐                                      

 

 

 

 

Προσοχή:  

Η επιλογή του επιπέδου πρέπει να είναι σωστή και υπεύθυνη γιατί είναι σημαντική για την 

ασφάλεια του παιδιού.                                                  
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Όροι συμμετοχής: 

1. Το κόστος μιας (1) εξόρμησης είναι για το Ski  €140,00 και για το Snowboard  €160,00 και 

περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης (Ski Bus), ενοικίαση εξοπλισμού ski ή snowboard και κράνους (η χρήση 

κράνους είναι υποχρεωτική), εκπαίδευση ski ή snowboard (από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, σε 

προκαθορισμένα ολιγομελή τμήματα, με βάση την ηλικία και το επίπεδο των χιονοδρόμων), κάρτες lift, 

γεύμα, ασφάλεια και φροντίδα/παρακολούθηση των παιδιών από συνοδούς του Σχολείου.  Εφόσον το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) εξορμήσεις: 4/3/23, 11/3/23 και 18/3/23. 

 

2. Οι δηλώσεις συμμετοχής, , καθώς και η δήλωση με μεγέθη ενοικίασης εξοπλισμού σκι και εμπειρία 

συμμετέχοντος στο άθλημα,  είναι απαραίτητο να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη πριν την 

πραγματοποίηση της κάθε εξόρμησης: 

• Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού 

Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 

09:00-15:30 

• Με email (specialprograms@athenscollege.edu.gr) αποστέλλοντας τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

3. Η  εξόφληση  του ποσού κάθε εξόρμησης (Ski: €140,00, Snowboard: € 160,00 )  θα πρέπει να γίνει 

μέσω τραπέζης με χρήση της ταυτότητας πληρωμής που θα λάβετε ηλεκτρονικά από το Λογιστήριο μαζί 

με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.  

 

4. Σημειώστε ότι η Δήλωση Συμμετοχής φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του παιδιού με το 

κόστος της εκδρομής .  Η ακύρωση συμμετοχής μετά την Παρασκευή, στις 12:00 πριν την ημέρα της 

εξόρμησης, πιθανόν να επιφέρει ολική ή μερική χρέωση ανάλογα με την δυνατότητα ακύρωσης των 

κρατήσεων και λοιπών χρεώσεων. 

 

5. Ματαίωση προγράμματος: Αν χρειασθεί να αναβληθεί η εξόρμηση οι ενδιαφερόμενοι θα 

ειδοποιηθούν την Παρασκευή πριν την ημέρα της εξόρμησης.  Σε περίπτωση ματαίωσης του 

προγράμματος λόγω ανωτέρας βίας, τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ θα καταβάλουν προσπάθεια, ώστε 

να μειωθεί η οικονομική ζημιά των γονέων στο ελάχιστο. 

 

6. Αναχώρηση – επιστροφή: Η αναχώρηση και η επιστροφή των μαθητών θα γίνει στις παρακάτω 

στάσεις: 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (με κατεύθυνση προς Κηφισιά): 

1. ΓΛΥΦΑΔΑ – ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MARKS & SPENCER): 05:45 

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ): 06:00 

3. ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ SUPER MARKET ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ):  06:10 

4. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ):  06:25 

5. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ AL CANTINO):  06:30 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (με κατεύθυνση προς την 

Αθήνα): 

1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ: 18:00  

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ στο 

ΨΥΧΙΚΟ:  18:30 

 

 

7. Συνοδοί: Οι συνοδοί των μαθητών καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα γνωστοποιηθούν στους 

γονείς μετά τη λήψη και ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. 

 

8. Τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ και οι συνοδοί δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια χρημάτων (έκτος αν 

έχουν παραδοθεί στους συνοδούς για φύλαξη) ή άλλων αντικειμένων των μαθητών. 

 

9.   Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολλά χρήματα και τιμαλφή (δαχτυλίδια, ακριβά ρολόγια, 

κινητά τηλέφωνα,  ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.ά.) και ακατάλληλο για ανηλίκους υλικό (περιοδικά, CD κλπ.). 

 

10. Συμπεριφορά μαθητών: Οι μαθητές υποχρεούνται να φέρονται ευπρεπώς, να ακολουθούν το 

πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών. 

 

11. Κάθε είδους φθορά ξένης περιουσίας ή των εγκαταστάσεων βαρύνει αυτούς που την προκάλεσαν. 

 

12. Τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος. 

 

13. Προσωπικά δεδομένα: Τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνουν οι γονείς με την Δήλωση Συμμετοχής 

στο πρόγραμμα θα δοθούν στους συνοδούς των παιδιών στην εκδρομή για επικοινωνία και ενημέρωση 

γονέων εφόσον χρειαστεί. Ειδικά δεδομένα υγείας: Τα δεδομένα υγείας που  δηλώνονται από τους γονείς 

με την παρούσα, σκοπό έχουν την διασφάλιση της υγείας και προστασία του παιδιού σε περίπτωση 

ανάγκης και θα γνωστοποιηθούν στους συνοδούς των παιδιών ώστε να είναι ενήμεροι για θέματα που 

αφορούν το παιδί. Φωτογραφικό υλικό από την εκδρομή και τη συμμετοχή στις δράσεις, ενδέχεται να 

mailto:specialprograms@athenscollege.edu.gr
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ληφθεί από τους συνοδούς της εκδρομής προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. 

(www.athenscollege.edu.gr) ή στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. στο Facebook& 

Instagram. Νομική βάση για τις ως άνω επεξεργασίες αποτελεί η συγκατάθεσή σας που σας ζητείται με την 

παρούσα δήλωση - αίτησή σας συμμετοχής του παιδιού σας στην εκδρομή. Επίσης, τα ονοματεπώνυμα, 

το πατρώνυμο, η ηλικία των παιδιών και το Σχολείο τους (&τάξη) θα δοθούν στη συνεργαζόμενη 

ασφαλιστική εταιρία για την ασφάλιση των μαθητών από ατυχήματα, βάσει εννόμου συμφέροντος του 

 

 

 Σχολείου. Τέλος, προκειμένου να λάβει το παιδί τον εξοπλισμό (σκι) για συμμετοχή στην εκδρομή, τα στοιχεία 

που δηλώνει ο γονέας (ύψος, βάρος, ν. παπουτσιού του παιδιού, επίπεδο εμπειρίας, καθώς και το 

ονοματεπώνυμό του για παραλαβή του εξοπλισμού), θα δοθούν, με βάση την αίτηση του γονέα για 

συμμετοχή στην εκδρομή και λήψη εξοπλισμού σκι, στο συνεργαζόμενο γραφείο που αναλαμβάνει την 

υπηρεσία αυτή. 

 

 

 

http://www.athenscollege.edu.gr/

