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*Όνοµα:             *Επώνυµο:

*Διεύθυνση:       *T.K.

*Ηµ. Γέννησης:    Ηλικία:         *Αρ. Ταυτότητας:

*Τηλ. κιν.:               Σταθερό:         Φαξ.:            

 E-mail:     Επάγγελµα:

Στοιχεία Συµµετέχοντα:

Για ενήλικα συµµετέχοντα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχολικής Χρονιάς 2017-2018

*Επιθυµώ να συµµετέχω στις πιο κάτω δραστηριότητες:

*Υπογραφή                  *Ηµεροµηνία

Όνοµα (αν είναι διαφορετικό από το συµµετέχοντα) 

*Δραστηριότητα

* Υποχρεωτικά πεδία.

Αιτήσεις που δεν είναι ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Το ποσό εγγραφής θα πρέπει να καταβληθεί στο 1ο µάθηµα.

Με την εγγραφή µου δηλώνω ότι συµφωνώ να χρησιµοποιούνται οι φωτογραφίες δικές µου ή του 
παιδιού µου από τα µαθήµατα/εκδηλώσεις, για σκοπούς προώθησης του “Ανοικτού Σχολείου”, καθώς 
και πως συµφωνώ µε τους “Όρους και Κανονισµούς” όπως περιγράφονται στο βιβλιαράκι .

*Μέρα *Ώρα

Παρακαλώ να αποσταλεί στην υπεύθυνη συντονίστρια Ανοικτού Σχολείου Δήµου Λατσιών 
κα Άντρεα Ευδοξίου µέχρι 30/9/2017. Γ ια περισσότερες πληροφορίες, καθηµερινές (9:00-14:00µµ): 
τηλ. 22367989, 97752844, φαξ. 22487213, e-mail :  open.school@latsia.org.cy. * Προτεραιότητα 
συµµετοχής στις δραστηριότητες θα έχουν όσοι µαζί µε την αίτηση καταβάλουν και το ποσό για τη 
συνδροµή. Για τους υπόλοιπους θα τηρηθεί ηµερολογιακή σειρά προτεραιότητας.

Συµµετέχοντα

Συµµετέχοντα ή/και Κηδεµόνα για ανήλικο συµµετέχοντα
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