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E-mail……….….…...………………………………………… 
 

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

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  

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

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

 
ΠΛΗΡΩΜΗ: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :   

 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα δικαιολογητικά και η ιατρική βεβαίωση  που 

προσκομίζω είναι αληθή και ότι είμαι: 

Δημότης/Κάτοικος Παιανίας                    Γλυκών Νερών  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
➢ Βεβαιώνω ταυτόχρονα με την αίτησή μου αυτή, ότι μπορώ να συμμετέχω χωρίς κανένα 

πρόβλημα υγείας. 
……/…../ 201.. 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

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 : "ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – CROSS POOL " 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ : 17 & ΑΝΩ 

Το αθλητικό πρόγραμμα «Κολύμβηση για όλους –cross pool», θα  υλοποιηθεί  στο 

κολυμβητήριο «Alterlife Kids», Νικολάου Α Χούντα 9,  19002, Παιανία, τηλ: 210 66 44 430. 

Οι ενήλικοι συμπολίτες μας, δημότες και  κάτοικοι του Δήμου Παιανίας (δημοτικής ενότητας 

Παιανίας και Γλυκών Νερών),  έχουν τη δυνατότητα να εκγυμναστούν σε  κλειστή θερμαινόμενη 

πισίνα, από εξειδικευμένο καθηγητή φυσικής αγωγής, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς 

καμία καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος. Η κολύμβηση, η οποία θεωρείται κορυφαία 

αερόβια άσκηση, συνδυάζει χαλάρωση, αποτοξίνωση, τόνωση του οργανισμού, απώλεια βάρους, 

βελτίωση καρδιακής λειτουργίας. Το cross pool είναι ένας από τους πιο σύγχρονους τρόπους 

εκγύμνασης όλου του σώματος μέσα στο νερό. 
 

ΚΟΣΤΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το κόστος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα προσιτό (50 ευρώ συνολικά όλο το τρίμηνο) και 

διεξάγεται  δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη & Παρασκευή: 21:00 έως 21:45, με ελάχιστο 

και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 12 έως 18 άτομα, υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου και 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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



καταρτισμένου γυμναστή, ο οποίος με εξειδικευμένες ασκήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

αθλούμενου, (εκγύμναση – εκμάθηση στυλ κολύμβησης – κλπ.) τον κατευθύνει για να πετύχουν μαζί 

τον επιθυμητό στόχο. 
 

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.  Δύο (2) φωτογραφίες. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ. 

5. Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης: γυναίκες  (δερματολόγου, γυναικολόγου και καρδιολόγου ή 

γενικού ιατρού που να γνωματεύει με τις 3 ειδικότητες), άντρες (δερματολόγου, καρδιολόγου  ή 

γενικού ιατρού που να γνωματεύει για τις 2 ειδικότητες). 
 

***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 να είναι ελαφριά,  μη όξινα και να καταναλώνονται τουλάχιστον 3 ώρες ΠΡΙΝ από 

τη χρήση της πισίνας, ώστε να έχει επιτευχθεί η σωστή χώνεψή τους. 

3.  Για την ομαλή λειτουργία της πισίνας είναι σημαντική 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

