ξ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΓΓΡΑΦΗΣ ΜΔΛΟΥΣ
Απ. Μηηπώος

Απ. απόδειξηρ

Σηοιτεία μέλοσς:
Επώνςμο

Ημ/νία εγγπαθήρ

Όνομα

Υπηκοόηηηα
Επάγγελμα

Παηπώνςμο
Ημεπομηνία
γέννηζηρ

Σηοιτεία επικοινωνίας:
Οδόρ - Απ.

Πόλη

Τηλέθωνα: ζηαθερό

Τασ. Κώδ.
κινηηό

e-mail
Δέτομαι ο ΕΟΣ Καλαμάηας να τρηζιμοποιεί ηα πιο πάνω ζηοιτεία επικοινωνίας για ηην ενημέρωζή
μοσ ζε θέμαηα ηοσ Σσλλόγοσ: ΝΑΙ
- ΟΧΙ
Δηλώνω όηι διάβαζα με προζοτή ηην «ενημεπωηική ζελίδα» (ζελίδα 2) όποσ αποηελεί αναπόζπαζηο
μέρος ηης Αίηηζηρ Εγγπαθήρ και είμαι ζύμθωνος/η.
Καλαμάηα
……………..….

Υπογραθή
………………..
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ΔΝΗΜΔΡΩΤΙΚΗ ΣΔΛΙΓΑ
Ο ΟΡΔΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
θεωρεί όηι η ζσμμεηοτή ηων μελών ηοσ ζηις δραζηηριόηηηες ηοσ Σσλλόγοσ όπως ασηές
δημοζιεύονηαι ζηο επίζημο πρόγραμμά ηοσ, ζημαίνει ασηόμαηα και ηην ανεπιθύλατηη
αποδοτή ηων καηωηέρω όρων:
1.

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Ο.Σ. Καιακάηαο ζα πξέπεη λα είλαη κέιε

ηνπ Σπιιόγνπ ή άιινπ ζπιιόγνπ κέινπο ηεο Ε.Ο.Ο.Α. θαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη γηα ην ηξέρνλ
έηνο.
2.

Ο/Η ζπκκεηέρσλ/νπζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπιιόγνπ απνδέρεηαη όηη ιακβάλεη κέξνο

νηθεηνζειώο ζ’ απηέο θαη γλσξίδεη όηη πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θπζηθό νξεηλό πεξηβάιινλ όπνπ
κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θάπνηε θάπνηεο απξόβιεπηεο δπζθνιίεο.
3.

Γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη

αλαιακβάλεη αηνκηθά ηελ επζύλε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο, απνδερόκελνο/ε ηνπο θηλδύλνπο πνπ
δπλαηόλ λα ελέρεη ε δξαζηεξηόηεηα απηή, θαζώο θαη ηελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ/ηεο.
4.

Δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζ’ απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα,

ηθαλνπνηεηηθή νξεηβαηηθή εκπεηξία, βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε θαη δελ ππνθέξεη από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα ή πάζεζε, παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ απόδνζε ηνπ ίδηνπ/ηεο ίδηαο θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηόζν ηνλ ίδην/ηελ
ίδηα, όζν θαη όιε ηελ νκάδα θαη ηνπο νπνίνπο νθείιεη κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη
επηκέιεηα λα επηζεκάλεη.
5.

Απνδέρεηαη λα εθαξκόδεη αλαληίξξεηα ηηο νδεγίεο ησλ αξρεγώλ, ησλ νδεγώλ, ησλ

νξγαλσηώλ, ησλ ηνπηθώλ Αξρώλ, ηνπο θαλνληζκνύο ησλ θαηαθπγίσλ, ησλ Μέζσλ Μεηαθνξάο θιπ.
6.

Καηέρεη ζε θαιή θαηάζηαζε ηνλ απαξαίηεην νξεηβαηηθό εμνπιηζκό γηα απηήλ ηε

δξαζηεξηόηεηα.
7.

Πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη ζπκπεξηθέξεηαη ππεύζπλα πξνο όια ηα κέιε ηεο νκάδαο,

ηνπο αξρεγνύο θαη ηνπο νδεγνύο.
8.

Ο αξρεγόο ηεο εμόξκεζεο έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα καηαηώζεη

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.
9.

Ο αξρεγόο ηεο εμόξκεζεο έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα απνθιείζεη από ηε δξαζηεξηόηεηα

άηνκν ή άηνκα πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο παξαπάλσ όξνπο.
Καλαμάηα
………………...

Υπογραθή
………………..
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