Αίτηση συμμετοχής στο καλοκαιρινό camp 2022
1. Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Ονοματεπώνυμο παιδιού:
1.2 Ονοματεπώνυμο μητέρας:
1.3 Ονοματεπώνυμο πατέρα:
1.4 Ημερομηνία γέννησης παιδιού:
1.5 Τάξη που τελείωσε:
1.6 Διεύθυνση κατοικίας:
1.7 Περιοχή κατοικίας:
1.8 Κινητό τηλέφωνο μητέρας:
1.9 Κινητό τηλέφωνο πατέρα:
1.10 Τηλέφωνο σπιτιού:
1.11 Τηλέφωνο εργασίας:
1.12 Άλλο τηλέφωνο:
1.13 E-mail επικοινωνίας:
2. Περίοδοι συμμετοχής
(μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και σε παραπάνω από μία περιόδους)
1η περίοδος: 20 Ιουνίου-24 Ιουνίου

2η περίοδος: 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου
3η περίοδος: 4 Ιουλίου-8 Ιουλίου
4η περίοδος: 11 Ιουλίου-15 Ιουλίου
5η περίοδος: 18 Ιουλίου-22 Ιουλίου
6η περίοδος: 25 Ιουλίου-29 Ιουλίου
7η περίοδος: 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου
8η περίοδος: 5 Σεπτεμβρίου-9 Σεπτεμβρίου









3. Καθημερινή παραλαβή παιδιού
(με επίδειξη πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας)
3.1 Ονοματεπώνυμο:

Κινητό τηλ.:

3.2 Ονοματεπώνυμο:

Κινητό τηλ.:

3.3 Ονοματεπώνυμο:

Κινητό τηλ.:

4. Ιατρική βεβαίωση
Έλαβα γνώση ότι απαιτείται να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση το αργότερο έως την
πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού στο camp, η οποία θα αναγράφει ότι το παιδί μου
μπορεί να συμμετάσχει στο καλοκαιρινό αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του
Βοτανικού Πάρκου Αττικής.
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5. Παροχές
Στα παιδιά παρέχεται πλήρης διατροφή με πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό σε συνεργασία με
το Atene Catering (www.atenecatering.gr), ασφάλιση ατυχήματος, καθώς και όλα τα υλικά των
δραστηριοτήτων.
6. Ενδιαφέρον για χρήση πούλμαν
(η μετακίνηση των παιδιών με πούλμαν πραγματοποιείται από κεντρικά σημεία, μόνο εφόσον
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός, με επιπλέον χρέωση)
Ναι  Περιοχή:
Όχι 
7. Ενδιαφέρον για πρωινή ή/και μεσημεριανή φύλαξη
Πρωινή φύλαξη (7:00-8:00) 

Μεσημεριανή φύλαξη (16:00-17:00) 

8. Κράτηση θέσης
8.1 Προκαταβολή (ποσού 50 Ευρώ) στο Πάρκο 
8.2 Προκαταβολή (ποσού 50 Ευρώ) στην τράπεζα 
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
EUROBANK: GR3002600340000710201112205
Δικαιούχος: Ν.ΝΙΤΣΟΣ-Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Ε.
Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο παιδιού και περίοδος συμμετοχής
9. Κόστος ανά περίοδο και εκπτώσεις
Για ένα παιδί:
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε μία ή δύο περιόδους είναι 180 ευρώ.
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε τρεις ή τέσσερις περιόδους είναι 170 ευρώ.
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε περισσότερες περιόδους είναι 160 ευρώ.
Για τα αδέλφια προσφέρουμε τις παρακάτω εκπτώσεις:
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε μία ή δύο περιόδους είναι 170 ευρώ ανά παιδί.
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε τρεις ή τέσσερις περιόδους είναι 160 ευρώ ανά παιδί.
▪ Το κόστος για συμμετοχή σε περισσότερες περιόδους είναι 150 ευρώ ανά παιδί.
Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Στο κόστος περιλαμβάνεται η διατροφή των παιδιών, ανεξάρτητα από το εάν θα γίνει χρήση της
παροχής.
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10. Σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για το παιδί
(για παράδειγμα αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή, τυχόν ιδιαιτερότητες κ.λπ.)

11. Σημαντικές πληροφορίες για τους γονείς
11.1 Κατά εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας, το Βοτανικό Πάρκο
Αττικής διατηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία και τα χρησιμοποιεί για την εύρυθμη
λειτουργία, το σχηματισμό των τμημάτων, την επικοινωνία με τους γονείς, για φορολογική
χρήση και για τη μετακίνηση των παιδιών από και προς το camp. Τα προσωπικά στοιχεία
που θα λάβουμε μέσω της αίτησης συμμετοχής του παιδιού σας θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες του προγράμματος και την ομαδική ασφάλιση, για κανένα άλλο σκοπό και δεν θα
διαμοιραστούν σε τρίτους. Τα παραπάνω δεδομένα θα διαγραφούν ή/και θα καταστραφούν
με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας του καλοκαιρινού camp με
πρωτόκολλο καταστροφής. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε
να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Βοτανικού Πάρκου Αττικής στο τηλέφωνο
2161009966 και στο e-mail: info@votanikoparkoattikis.gr
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτηση θέσης είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η αίτηση
συμμετοχής (η ημερομηνία υποβολής λειτουργεί ως σειρά προτεραιότητας) και να
πραγματοποιηθεί εξόφληση του συνολικού ποσού των επιλεγμένων περιόδων έως και 10
ημέρες πριν από την έναρξη του camp. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής εκ μέρους
των συμμετεχόντων επιστρέφεται το 50% του ποσού εφόσον αυτό δηλωθεί έως και 7
ημέρες πριν από την έναρξη του camp.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ το παιδί μου να συμμετάσχει στο καλοκαιρινό camp

του Βοτανικού Πάρκου Αττικής.
11.2 Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις υπηρεσίες του Βοτανικού Πάρκου Αττικής στο
e-mail μου.



11.3 Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών και video του παιδιού μου στην
ιστοσελίδα του Βοτανικού Πάρκου Αττικής.



11.4 Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών και video του παιδιού μου στα κοινωνικά
δίκτυα του Βοτανικού Πάρκου Αττικής (Facebook-YouTube-Instagram).



Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο γονέα
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