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Train like a Pro

2022

17,6x25cm A οψη



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Προπονητικό Κέντρο Ρέντη (η είσοδος πραγµατοποιείται από την οδό Αγίας Άννης 98)

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Summer Camp T-Shirt • Καπέλο • Αναµνηστικό ∆ίπλωµα 
Συµµετοχής • Ατοµική Κάρτα αξιολόγησης • Ελαφρύ Γεύµα 
καθηµερινά • Φρούτο, Νερό, Χυµούς • Ιατροφαρµακευτική 

κάλυψη • Ασφαλιστική κάλυψη • ∆ώρα Ολυµπιακού

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30-08:45 Αφίξεις παιδιών

09:00-14:15 Αθλητικές δραστηριότητες

14:30-14:45 Αναχώρηση

∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως κηδεµόνας, που ασκώ νοµίµως τη γονική µέριµνα και την επιµέλεια, βεβαιώνω υπεύθυνα 
ότι ο/η προαναφερόµενος/η µπορεί να συµµετάσχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος «Olympiacos Summer Camp», 
προσκοµίζοντας την αντίστοιχη ιατρική γνωµάτευση, που είναι αληθής και ανταποκρίνεται 
πλήρως στην υπάρχουσα φυσική κατάσταση του/της αθλητή/τριας. ∆ια του παρόντος 
συγκατατίθεµαι να συλλέγονται και να τηρούνται τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία του / της 
Αθλητή/τριας και του/της κηδεµόνα αυτού/ής, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους 
σκοπούς που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του υπ’ αριθµ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αποδέχοµαι τα προσωπικά 
δεδοµένα του / της Αθλητή/τριας και του/της κηδεµόνα αυτού/ής, να συλλέγονται και να 
αξιοποιούνται και να τηρούνται από τη ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε µόνο για την πραγµάτωση του σκοπού του 
προγράµµατος «Olympiacos Summer Camp», που είναι θεµιτός και νόµιµος, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διαφηµιστικής δράσης αποκλειστικά και µόνο για την 
προώθηση του εν λόγω προγράµµατος (φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις των 
δραστηριοτήτων). Ενηµερώθηκα, κατανόησα και αποδέχοµαι πως τα δεδοµένα θα τηρούνται 
για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Προγράµµατος, πλην των 
περιπτώσεων που ορίζονται ρητά στο νόµο. ∆ηλώνω και συναινώ ότι τα δεδοµένα που 
παρείχα στη ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε είναι αληθή, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα 
απαιτούνται ενόψει του σκοπού του προγράµµατος του «Olympiacos Summer Camp». 
Συναινώ πλήρως στην συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδοµένων του/της Αθλητή/τριας 
και του/της κηδεµόνα αυτού/ής από την ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε, να αποκαλύπτει αυτά σε συνεργάτες του 
προγράµµατος «Olympiacos Summer Camp», όταν και στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο 
για την εκπλήρωση των σκοπών του προγράµµατος, αλλά και των σκοπών της εν γένει.

Επώνυµο

Όνοµα

Ηµ. Γέννησης

Κηδεµόνας

∆ιεύθυνση

Τ.Κ. Πόλη

Τηλ. Σταθερό

Τηλ. Κινητό

Email

Αθλητικό σωµατείο

Αγωνιστική Θέση

Έτη προπόνησης

Αριθµός συµµετοχών στα Summer Camps

Υπογραφή κηδεµόναηµεροµηνία

____  /  ____  / _____ 

Τρόπος πληρωµής
Τράπεζα Πιστωτική/Xρεωστική κάρτα Μετρητά

Ο αθλητής/τρια ακολουθεί ειδική διατροφή

Ο αθλητής/τρια έχει κάποια ευπάθεια/αλλεργία

www.olympiacos.org          +30 213 0104721          schools@olympiacos.org          OlympiacosFCSoccerSchools

Powered by
Olympiacos FC Academy

17,6x25cm B οψη


