
Συνοπτικές πληροφορίες για (καινούργια) µέλη: 
 

 

Με τη συµµετοχή σας στο σύλλογο ________________________ έχετε τη δυνατότητα να 

να πάρετε µέρος σ’ όλο το φάσµα των παρακάτω αθλητικών δραστηριοτήτων: 
 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Επιπλέον µπορείτε να γίνετε µέλος σε κάποιο τµήµα µας και να επωφεληθείτε από τις 
δραστηριότητες που προσφέρονται εκεί. Μέλος σε ένα τέτοιο τµήµα µπορείτε να γίνεται 
µόνο εφόσον είσαστε εγγεγραµµένο µέλος του συλλόγου. 

 

Επιπλεόν µε την συµµετοχή σας αποκτάτε επίσης το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στο σύλλογό µας. 
 

Η εισφορά συµµετοχής στον σύλλογο ανέρχεται σε ___________ Ευρώ � µηνιαίως � 

ετησίως 
 

Η εισφορά συµµετοχής στο τµήµα __________________________________________ 

 

ανέρχεται σε επιπλέον  ___________ Ευρώ � µηνιαίως � ετησίως. 
 

� Οι εισφορές συµµετοχής στον σύλλογο και στο τµήµα καταβάλλονται από κοινού 

 

       � κάθε µήνα,  

       � κάθε τρίµηνο,  

       � κάθε εξάµηνο ή  

       � ετησίως. 
 

� Οι εισφορές συµµετοχής στον σύλλογο και το τµήµα καταβάλλονται χωριστά 

 

� Η εισφορά συµµετοχής στο σύλλογο καταβάλλεται  � κάθε µήνα,  

        � κάθε τρίµηνο,  

        � κάθε εξάµηνο ή 

        � ετησίως. 
 

� Η εισφορά συµµετοχής για το τµήµα καταβάλλεται � κάθε µήνα,  

        � κάθε τρίµηνο,  

        � κάθε εξάµηνο ή 

        � ετησίως. 
 

� Η εισφορά συµµετοχής καταβάλλεται µέσω αυτόµατης χρέωσης του τραπεζικού 

    λογαριασµού του δικαιούχου. 
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� Για να καταβάλλετε την εισφορά συµµετοχής µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 
    παρακάτω τρόπους πληρωµής: 
 

 � αυτόµατη χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου 

 � έµβασµα 

 � πάγια εντολή. 

 

Μπορείτε να τερµατίσετε την συµµετοχή σας ως εξής: 
Πρέπει να τερµατίσετε την συµµετοχή σας µε άτυπη γραπτή καταγγελία, την οποία θα 

στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση : 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Η ακύρωση συµµετοχής στον σύλλογο είναι δυνατή 

 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του τριµήνου 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του εξαµήνου 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του ηµερολογιακού έτους 
� _____ εβδοµάδες πριν τη λήξη ετήσιας προθεσµίας από την εγγραφή σας στον 
    σύλλογό µας. 

 

 � ________________________________________ 

 

Η ακύρωση συµµετοχής στο τµήµα ___________________ είναι δυνατή 

 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του τριµήνου 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του εξαµήνου 

 � _____ εβδοµάδες πριν το τέλος του ηµερολογιακού έτους 
� _____ εβδοµάδες πριν τη λήξη ετήσιας προθεσµίας από την εγγραφή σας στον 

        σύλλογό µας. 
 

 � ________________________________________ 

 

 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής, 
είναι απαραίτητα για την διοίκηση των µελών, τον υπολογισµό των εισφορών καθώς και για 

να µπορούµε να σας προσκαλούµε στις γενικές συνελεύσεις των µελών και ενδεχοµένως 
να σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τις προσφορές µας. Είναι αυτονόητο ότι τα προσωπικά 

σας δεδοµένα υπόκεινται στους κανόνες για την προστασία δεδοµένων και δεν 
µεταβιβάζονται σε τρίτους.  


