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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ : 50,00 €/ανά παιδί .                                             

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                

1
ο 
ΤΡΙΜΗΝΟ   ..………. ….2019  έως  ……. 2020      

 

2
ο 
ΤΡΙΜΗΝΟ   ..…..… … 2020    έως ……2020   

 

ΠΛΗΡΩΜΗ: 

    

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, ως Γονέας ή Κηδεμόνας της/του : .................................................................................... δηλώνω 

ότι :   

Α)  Θα παραλαμβάνει το παιδί από το κολυμβητικό γυμναστήριο ο/η…………………………………      

 ή………………………………………….. και κανένας άλλος.  

 

Β)    Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα δικαιολογητικά και η ιατρική βεβαίωση  που  προσκομίζω είναι αληθή και 

ότι είμαι  Δημότης/Κάτοικος Παιανίας          Γλυκών Νερών  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

➢ Ο γονέας βεβαιώνει ταυτόχρονα με την αίτησή του αυτή, ότι συμφωνεί με τη συνημμένη γνωμάτευση του γιατρού 

(παιδιάτρου) και το παιδί του μπορεί να συμμετέχει χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας. 
➢  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνεται από το γονέα/κηδεμόνα, εφόσον επιθυμεί να αναφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές 

με το παιδί/παιδιά του) 

 
 

 
 

 
……/…../ 2019 
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 ΠΑΙΔΙΚΩΝ -  ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  
2019 –  2020 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
(Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.) 



 
 

 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο Π.Α.Ο.ΔΗ.Π συλλέγονται δεδομένα που αφορούν στο 
πρόσωπο των αιτούντων/συμμετεχόντων. Πρόκειται για πληροφορίες που οι ίδιοι οι αιτούντες παρέχουν 
με την αίτησή τους και περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
διεύθυνση κλπ.).  
Ο  Π.Α.Ο.ΔΗ.Π επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή προχωρεί ιδίως στη συλλογή, καταχώρηση, 
οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση αυτών. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσης δράσης/προγράμματος και για τους σκοπούς της, δηλαδή για την 
εξέταση του αιτήματος των υποψηφίων συμμετεχόντων, τη διευκόλυνση στη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα, την παρακολούθηση της πορείας τους εντός του προγράμματος, καθώς και για κάθε άλλη 
νόμιμη χρήση εκ μέρους Πολιτιστικού –Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Παιανίας . 
Ο Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών και 
δεν κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για την υλοποίηση 
της προγράμματος.  
Η αίτηση ή/και συμμετοχή του αιτούντος στο παρόν πρόγραμμα προϋποθέτει την επεξεργασία των 
δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και επομένως η συγκατάθεση του αιτούντος στην επεξεργασία των 
δεδομένων του από τον  Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. είναι απαραίτητη, διαφορετικά η αίτησή του θα απορρίπτεται.  
 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων μόνον για την 
παρούσα δράση/πρόγραμμα.   

Επώνυμο:  Όνομα:  

Υπογραφή:  Ημερομηνία: 

 

 
 

                   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : "ΠΑΙΖΩ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ" 
ΠΑΙΔΙΑ – ΕΦΗΒΟΙ : 4 ΕΤΩΝ  ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ 

 

Το αθλητικό πρόγραμμα «Κολύμβηση για όλους – Παίζω – εκπαιδεύομαι μέσα και έξω από 

το νερό», θα  υλοποιηθεί  στο κολυμβητήριο «Alterlife Kids», Νικολάου Α Χούντα 9,  19002, Παιανία, 

τηλ: 210 66 44 430. 

Οι μικροί μας φίλοι, συνδημότες και  κάτοικοι του Δήμου Παιανίας (δημοτικής ενότητας Παιανίας 

και Γλυκών Νερών),  έχουν τη δυνατότητα να μάθουν κολύμπι, σε  κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, από 

εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής. 

Το κόστος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα προσιτό με στόχο όλοι οι μικροί συνδημότες μας να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό (50 ευρώ συνολικά όλο το τρίμηνο). 

Το πρόγραμμα κάθε τμήματος διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα και διαρκεί  60 λεπτά, με 

ελάχιστο και  μέγιστο αριθμό  ανά τμήμα τα  18 έως 24 παιδιά, τα οποία ομαδοποιούνται ανάλογα με 

την ηλικία και το επίπεδο γνώσης στην κολύμβηση, υπό την καθοδήγηση και εκπαίδευση δύο (2) 

έμπειρων και καταρτισμένων γυμναστών. Ο μέγιστος αριθμός των παιδιών κάθε τμήματος  χωρίζεται ι 

σε δύο ομάδες (δηλ. π.χ. 12 παιδιά στη μία και 12 παιδιά στην άλλη).  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
(Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.) 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

Η διεξαγωγή του μαθήματος  περιλαμβάνει δύο μισάωρα: Στο πρώτο μισάωρο, τα παιδιά της 

πρώτης ομάδας  εκτελούν επιλεγμένες ασκήσεις - εκτός νερού - ώστε η  εκμάθηση και των 4 στυλ 

κολύμβησης να είναι ορθή και  αποτελεσματική. Στο δεύτερο μισάωρο, τα παιδιά - εντός νερού -  στην 

πισίνα πλέον, εφαρμόζουν στη πράξη τις κινήσεις εκγύμνασης και των 4 στυλ κολύμβησης. Την ίδια ώρα, 

η άλλη ομάδα παιδιών εκτελεί το ίδιο πρόγραμμα αντίστροφα κ.ο.κ.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

✓ Τμήμα 1ο: Δευτέρα 15:00-16:00 και Σάββατο 09:00 -10:00 

✓ Τμήμα 2ο: Τρίτη 16:00-17:00 και Σάββατο 13:15-14:15 

✓ Τμήμα 3ο: Τετάρτη  16:45-17:45 και Σάββατο 14:15-15:15 

✓ Τμήμα 4ο:  Πέμπτη 16:00-17:00 και Σάββατο 15:15-16:15 

✓ Τμήμα 5ο: Παρασκευή 16:45-17:45 και Σάββατο 16:15-17:15 

✓ Τμήμα 6ο: Τετάρτη & Παρασκευή 15:00-16:00 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής και παραλαβή του αριθμού προτεραιότητας. 

2.  Απόδειξη πληρωμής  ‘’ ΠΑΟΔΗΠ ‘’ στην Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ/μού:  161/540038-48 ΙΒΑΝ: 

GR 76 0110 1610 00001615 4003-848 με την αιτιολογία «Κολύμβηση για όλους». 

3.  Δυο (2) φωτογραφίες. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ. 

5.  Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης  παιδιάτρου και καρδιολόγου 

 

✓ Μετά την υποβολή της αίτησης,  απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή του αντιτίμου (50 

ευρώ) εντός 5 εργάσιμων ημερών.  

✓ Για την οριστική κράτηση της θέσης σας, πρέπει να έχουν κατατεθεί  όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά. 

✓ Λόγω του χαμηλού κόστους, η συνδρομή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απουσίας κατά 

τη διάρκεια  συμμετοχής  στο πρόγραμμα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Απαιτούμενος εξοπλισμός για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας : Σκουφάκι – Σαγιονάρες – 

Μπουρνούζι ή Πετσέτα (χωρίς κάποιο από τα παραπάνω δεν θα είναι επιτρεπτή η 

είσοδος του ασκούμενου στο χώρο). 

2. Τα γεύματα των παιδιών να είναι ελαφριά, μη όξινα και να δίδονται τουλάχιστον 3 ώρες 

ΠΡΙΝ από τη χρήση της πισίνας. 

3. Είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της πισίνας η τήρηση του ωραρίου, καθώς και 

ο ωριαίος χρονικός περιορισμός στην χρησιμοποίηση αυτής από τον κάθε αθλούμενο 

ξεχωριστά. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

•  Γραφείο Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.  

ΤΗΛ. :  213 20 16 029,  Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-14:00  

tel:(213)%20203-0702

