ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολικής Χρονιάς 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΈΣ: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 – Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
● Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό που
αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχουν δηλώσει μαζί με την αίτηση.

Όνοματεπώνυμο: 				

●

Όσοι υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από δύο δραστηριότητες μπορούν να τύχουν
μεγαλύτερης χρονικής διευκόλυνσης στην εξόφληση των διδάκτρων).

●

Η δήλωση συμμετοχής θα παραδίδεται μαζί με τα δίδακτρα στο Γραφείο του Ανοικτού Σχολείου,
στο Δημαρχείο Λατσιών, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, από τις 27/8/2018-17/9/2018:
Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 9:00 – 14:00, Τρίτη 9:00 – 13:00 και 16:00 – 17:30.
Έναρξη Προγραμμάτων:

Δευτέρα 15/10/2018

Λήξη Προγραμμάτων:

Δευτέρα 3/6/2019

●
●
●
●
●

*

*

Διεύθυνση:						

*

Αρ. Ταυτότητας:

*

Συμμετέχοντα

Φαξ.:

			

Τηλ. κιν.:

E-mail:

Ημ. Γέννησης:
Συμμετέχοντα

*

Τ.Κ.:

Σταθερό:

		

Επάγγελμα:

Για ενήλικα συμμετέχοντα

*

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

Ετήσιο Κόστος Συμμετοχής Ανά
Συμμετέχοντα και Δραστηριότητα:

€ 50
Ετήσιο Κόστος Συμμετοχής Ανά
Συμμετέχοντα και Δραστηριότητα:

Εξαιρούνται τα Προγράμματα:

●

Στοιχεία Συμμετέχοντα

Αγιογραφία, Αγγειοπλαστική, Ψηφιδωτό, Θεατρικό
Εργαστήρι, Αρμόνιο 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
€40
€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.

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.

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)
► Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για
δραστηριότητες που έχουν ξεκινήσει και τα
χρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη
δραστηριότητα.
► Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη

για την προσωπική τους ασφάλεια κατά το
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 πραγματοποιεί αλλαγές
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:

● 23/12/2018 – 6/1/2019 Διακοπές Χριστουγέννων ● 11/3/2019 Καθαρά Δευτέρα ● 25/3/2019 Εθνική
Εορτή ● 1/4/2019 Εθνική Εορτή ● 21/4/2019 – 5/5/2019 Διακοπές Πάσχα
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Συντονίστρια
του Ανοικτού Σχολείου κυρία Άντρεα Ευδοξίου στο τηλ.: 22367989/97752844.

22

Όνομα (αν είναι διαφορετικό από το συμμετέχοντα)
*

Υπογραφή

			

*

Ημερομηνία

Παρακαλώ να αποσταλεί στην υπεύθυνη συντονίστρια Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών κα Άντρεα ΕυδοξΙου
μέχρι 17/9/2018 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.

