ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΈΣ: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 – Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
Η Δήλωση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη, να αποσταλεί στη Διευθύντρια/Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου,
κα Άντρεα Ευδοξίου, στο φαξ: 22487213 ή στο email: open.school@latsia.org.cy ή στο Δημαρχείο
Λατσιών, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, από τις 2/9/2019 - 27/9/2019. Αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν και
ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του Ανοικτού Σχολείου στο Facebook: www.facebook.com/latsia.openschool.
Μέρα Πληρωμής/ Εγγραφών και Γνωριμίας με τους εκπαιδευτές, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00πμ –
1:00 μμ, στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Σωτήρης Μέσσιος»(Διευθ.: Αργολίδος 31, παρά το Λύκειο Λατσιών)
Πληρωμή Διδάκτρων: 1. Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι καταβάλλουν ολόκληρο το
ποσό που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχουν δηλώσει. 2. Κανένας συμμετέχοντας δεν μπορεί να μπει στην
τάξη εάν δεν έχει καταβάλει το ποσό της συνδρομής που αντιστοιχεί στο μάθημα. 3. Τελευταία μέρα εγγραφών και
πληρωμής το Σάββατο 28/9/2019 στην εκδήλωση του Ανοικτού Σχολείου στην Αίθουσα Σωτήρης Μέσσιος. 4.
Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με μετρητά ή επιταγή τη Μέρα Πληρωμής ή από 2/9 – 27/9 με άμεση
κατάθεση στον λογαριασμό του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών στην Ελληνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ: CY54 0070
6210 0000 0000 4056 6975. Να αναφέρετε το όνομα του συμμετέχοντα και τη δραστηριότητα/δραστηριότητες
στο πεδίο «Αιτιολογία» της απόδειξης κατάθεσης (πχ. Αντρέας Αντωνίου, Μουσική Προπαίδεια). Για την ολοκλήρωση
της εγγραφής στείλτε μας μέσω φαξ/email αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης μαζί με την πλήρως συμπληρωμένη
δήλωση εγγραφής στα προγράμματα.

Έναρξη Προγραμμάτων:

Δευτέρα 14/10/2019

Λήξη Προγραμμάτων:

Σάββατο 30/5/2020

Εξαιρούνται τα Προγράμματα:

Ετήσιο Κόστος Συμμετοχής Ανά
Συμμετέχοντα και Δραστηριότητα:

€ 50
Ετήσιο Κόστος Συμμετοχής Ανά
Συμμετέχοντα και Δραστηριότητα:

● Α
 γιογραφία, Αγγειοπλαστική, Λογιστική, Θεατρικός
Όμιλος Ενηλίκων, Τέννις για Παιδιά:
● Τέννις για Ενήλικες:
● Ρομποτική:
● Ραπτική, Λογιστική, Ζωγραφική Ενηλίκων,
Χειροτεχνία Ενηλίκων:
● Ζούμπα Γονείς και Παιδί, Baby Music,
Kinder Dance with me:
● Kinder Tots:

€ 100
€ 135
€120
€75
€50
€60

Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί
(π.χ. στρωματάκι, μπάλες, υλικά ζωγραφικής κ.ο.κ) επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
➤ Τμήματα θα λειτουργήσουν για όσα από τα
προσφερόμενα προγράμματα υπάρξει ικανοποιητικός
αριθμός δηλώσεων συμμετοχής (αναγράφεται κάτω από
κάθε δραστηριότητα). Σε διαφορετική περίπτωση για να
λειτουργήσει το τμήμα, οι συμμετέχοντες θα καλύψουν τη
διαφορά με επιπλέον χρέωση ή θα μειωθεί η διάρκεια του
μαθήματος).

➤ Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε
δραστηριότητα δεν είναι επιστρεπτέο και δεν μπορεί
να μεταφερθεί σε άλλη δραστηριότητα, εκτός από
δραστηριότητες που δεν θα δημιουργηθούν.

➤ Δηλώσεις συμμετοχής ατόμων που δεν έχουν

εξοφλήσει οφειλές της προηγούμενης χρονιάς, θα
απορρίπτονται αυτόματα.

➤ Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την
προσωπική τους ασφάλεια κατά τον χρόνο παρουσίας τους
στα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου.

➤ Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης
παράδοσης και παραλαβής των παιδιών τους.

➤ Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λατσιών διατηρεί το
δικαίωμα να πραγματοποιείαλλαγές στο πρόγραμμα
για την ομαλή λειτουργία των ομάδων κατά τη διάρκεια
της χρονιάς, ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους
συμμετέχοντες με γραπτό μήνυμα (sms).

Το Ανοικτό Σχολείο θα είναι κλειστό:

● 28/10/2019 Εθνική Εορτή ● 22/12/2019 – 6/1/2020 Διακοπές Χριστουγέννων ● 02/03/2020
Καθαρά Δευτέρα ● 25/03/2020 Εθνική Εορτή ● 01/04/2020 Εθνική Εορτή ● 13/04/2020 –
25/4/2020 Διακοπές Πάσχα ● 01/05/2020 Εργατική Πρωτομαγιά ● Οι τοπικές γιορτές εξαιρούνται
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια/Συντονίστρια του Ανοικτού
Σχολείου κυρία Άντρεα Ευδοξίου στο ωράριο γραφείου κατά τη διάρκεια των εγγραφών
(Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00 στο 22367989/97752844)
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχολικής Χρονιάς 2019-2020

Στοιχεία Συμμετέχοντα
Όνοματεπώνυμο: 				
*

*

Διεύθυνση:					

Αρ. Ταυτότητας:

Τηλ. κιν.:

*

Φαξ.:

			

E-mail:

*

Τ.Κ.:

Σταθερό:

*

Συμμετέχοντα

Ημ. Γέννησης:

Συμμετέχοντα

		

Επάγγελμα:

Για ενήλικα συμμετέχοντα

*

*

ΕΠΙΘΥΜΏ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΩ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΆΤΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ:
*
*
*
Δραστηριότητα
Μέρα
Ώρα
Eπίπεδο

Έχω ενημερωθεί και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνω ή/και
επισυνάπτω με την παρούσα αίτηση από το Ανοικτό Σχολείο για σκοπούς εξέτασης και χειρισμού της, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Έχω επίσης ενημερωθεί
ότι σε περίπτωση που επιθυμώ να λάβω περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα τα οποία διατηρεί το Ανοικτό
Σχολείο ή εάν επιθυμώ να εξασκήσω το δικαίωμα διόρθωσης, και/ή διαγραφής των δεδομένων μου και/ή το δικαίωμα στον
περιορισμό της επεξεργασίας, και/ή αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων μου και/ή να ανακαλέσω τη συγκατάθεση
μου οποτεδήποτε, μπορώ να αποταθώ γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου open.school@latsia.org.cy,
ή δια χειρός στο Γραφείο του Ανοικτού Σχολείου, στο Δημαρχείο Λατσιών (Λεωφ Γ. Κρανιδιώτη 57, 2250 Λατσιά). Έχω
διαβάσει και ενημερωθεί για το πιο πάνω περιεχόμενο και δίδω ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση τη ρητή συγκατάθεση μου
για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου, ευαίσθητων και μη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για το σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω.

Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα.
Όνομα (αν είναι διαφορετικό από το συμμετέχοντα)
*

Υπογραφή

			

*

Ημερομηνία

Παρακαλώ να αποσταλεί στην υπεύθυνη Διευθύντρια/Συντονίστρια Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών κα Άντρεα
ΕυδοξΙου μέχρι 28/9/2018 μαζί με τα δίδακτρα. Για πληροφορίες: Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-14:00μμ
και Τρίτη 16:00-17:30μμ. Τηλ. 22367989, 97752844, φαξ. 22487213, e-mail: open.school@latsia.org.cy.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΉ ΜΟΥ ΔΗΛΏΝΩ ΌΤΙ:
1. Συμφωνώ με τους 'Όρους και Προϋποθέσεις" όπως περιγράφονται στο βιβλιαράκι.
2. Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου.
NAI
OXI
3. Συμφωνώ να χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες δικές μου ή του παιδιού μου από τα μαθήματα/εκδηλώσεις, για σκοπούς
προώθησης του 'Ανοικτού Σχολείου.
NAI
OXI
Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα.
Όνομα (αν είναι διαφορετικό από το συμμετέχοντα)
*

Υπογραφή

			

*

Ημερομηνία

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

