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Αίτηση Συμμετοχής

1η εβδ.
18–22/6

2η εβδ.
25–29/6

3η εβδ.
2–6/7

4η εβδ.
9–13/7

5η εβδ.
16–20/7

*Στην αγγλική γλώσσα – οδηγίες και στα ελληνικά εάν απαιτείται
**Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο γνώσης και ικανοτήτων

Pierce
Summer 
Camp

Κολύμβηση 

Ποδόσφαιρο  

Στίβος 

Μπάσκετ  

Βόλεϊ 

Tένις

Tae Kwon Do

Kids Pilates*

Hip Hop

ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – επιλέξτε 2 δραστηριότητες ανά εβδομάδα 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – επιλέξτε 2 δραστηριότητες ανά εβδομάδα 

Επώνυμο παιδιού _________________________________________________________________

Όνομα παιδιού __________________________________________________________________

Ημερ. γέννησης  ___ / ___ /____

Σχολείο _________________________________________________________________________
    
Τάξη (Έτος 2018-2019) ____________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο πατέρα __________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο μητέρας _________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα  _______________________________________________________

Διεύθυνση ______________________________________________________________________

Πόλη _____________________________________________________ Τ.Κ.__________________

Νομός __________________________________________________________________________

Τηλ. οικίας ______________________________________________________________________

Κιν. πατέρα _____________________________________________________________________
    
Κιν. μητέρας ____________________________________________________________________

Εmail ___________________________________________________________________________

Α.Φ.Μ. Οικονομικά Υπόχρεου ______________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Οικονομικά Υπόχρεου _____________________________________________

Αγγλικά** 

Υπολογιστές** 
(MS Office, Web design, Ρομποτική)  

Αφήγηση Ιστοριών (1η ώρα) 

Δημιουργική Γραφή 

Ζωγραφική 

Θέατρο-Μιούζικαλ 

Μαγειρική 

Κόμικς 

Ταχυδακτυλουργική Τέχνη 

Τραγούδι 

(2η ώρα, από 8 
ετών και άνω)

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον καθορισμό του σημείου επιβίβασης/αποβίβασης

2018

Γραβιάς 6
153 42 Αγία Παρασκευή
Αθήνα
t: +30 210 600 9800
    εσωτ. 1345, 1319
f: +30 210 600 8913 
www.dcac.gr
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Όνομα Εταιρείας ________________________________________________________________________________________________

(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ομαδικών πακέτων)

Πώς μάθατε για το θερινό μας πρόγραμμα;

 Το πληροφορηθήκατε από το έντυπό μας                                             Το πληροφορηθήκατε από φίλους

 Συμμετείχατε σε προηγούμενα Summer Camp του Pierce                        Το είδατε στην ιστοσελίδα μας 

Άλλο___________________________________________________________________________________________________________

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Εβδομάδα:  €320

2 Εβδομάδες:  €530

3 Εβδομάδες:  €705

4 Εβδομάδες:  €845 

5 Εβδομάδες:  €945

Κάθε επιπλέον μέλος της ίδιας οικογένειας που συμμετέχει παίρνει έκπτωση 10%. 

Μεταφορά με λεωφορείο: €90 ανά εβδομάδα 

Η πληρωμή γίνεται:

1. Μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό λογαριασμό: 

 ALPHA BANK (IBAN: GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006) 

 ΕΤΕ (IBAN: GR49 0110 1800 0000 1800 0110 454)

2.	 Στο ταμείο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ, στην είσοδο του Deree Gym με μετρητά ή μέσω    

 χρέωσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: 

	 -	 American Express

	 -	 Visa

	 -	 MasterCard

	 -	 Diners

	 -	 Maestro 

	 με δυνατότητα εξόφλησης έως 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

•	 Το όνομα του Δικαιούχου είναι “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ” 

•	 Το όνομα του παιδιού και οι λέξεις Summer Camp πρέπει να αναφερθούν σε όλες τις αποδείξεις της τραπεζικής   

 κατάθεσης 

•	 Αντίγραφο της απόδειξης της τραπεζικής κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται με φαξ στο Office of Athletics 

 210 600 8913, ή στο email: camps@acg.edu

Σε περίπτωση μη συμμετοχής, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων μετά την 31/5/2018.

Με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να γίνει και προκαταβολή του ποσού των 100€.

Η εξόφληση του συνολικού ποσού πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Ιατρικής Βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον ιατρό.

Τρόποι Πληρωμής
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Όροι Συμμετοχής
Στο Summer Camp γίνονται δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο 
θα πάνε στην Α’ Δημοτικού και μεγαλύτερα.

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο Summer Camp 
είναι απαραίτητη η αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής 
συνοδευόμενη από την Iατρική Bεβαίωση υπογεγραμμένη 
από τον παιδίατρο.

Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής μπορεί να γίνει το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα της προηγούμενης 
εβδομάδας από την επιλεγμένη. Το κάθε παιδί θα πάρει 
μέρος στις δραστηριότητες του προγράμματος που έχουν 
επιλεχθεί μέσω της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Τυχόν αλλαγή δραστηριότητας 
γίνεται δεκτή μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. 
Οι αλλαγές γίνονται μόνο την Τρίτη της τρέχουσας 
εβδομάδας και ύστερα από υπόδειξη του γονέα/κηδεμόνα 
στη γραμματεία του Summer Camp. 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο 
αριθμό συμμετεχόντων βάσει προτεραιότητας εγγραφής. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός συμπληρωθεί θα πρέπει να 
επιλεχθεί κάποια άλλη δραστηριότητα.

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν αθλητικά/άνετα 
ρούχα και παπούτσια. Εάν το επιθυμούν μπορούν να έχουν 
μαζί τους ένα καπέλο, αντηλιακό και μια αλλαξιά ρούχα.

Για τη δραστηριότητα της Κολύμβησης το παιδί θα χρειαστεί: 

•	 	 Ένα	σκουφάκι,	μαγιό	αθλητικό,	γυαλάκια	κολύμβησης,	
σαγιονάρες, αντηλιακό, εσώρουχο,   
αφρόλουτρο παιδικό, πετσέτα ή μπουρνούζι.

Για τη δραστηριότητα του Τένις το παιδί θα χρειαστεί: 

•		 Μια	ρακέτα	παιδική	(προαιρετικά)

Για όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχετε επιλέξει δεν 
χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός.

Τα παιδιά πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις 
εγκαταστάσεις του Summer Camp τις προκαθορισμένες 
ώρες και πάντα με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Για οποιοδήποτε σοβαρό ιατρικό συμβάν κατά τη διάρκεια 
της παραμονής των παιδιών στο Summer Camp, το Ιατρείο 
ενημερώνει άμεσα τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν 
αναφέρει στην Αίτηση Συμμετοχής.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα πατίνια, τα 
roller skates και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και 
παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, το Summer Camp 
διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσής τους από αυτό, χωρίς 
την επιστροφή χρημάτων.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ο Αθλητικός 
Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή και το Summer Camp δεν 
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για ζημία σε περιουσία 
ή τραυματισμό ατόμου, λόγω αμελούς ή ανεύθυνης 
χρήσης των εγκαταστάσεων και/ή λόγω αμελούς, 
ανεύθυνης ή απερίσκεπτης συμπεριφοράς εντός αυτών. 
Επίσης δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για υλική 
ζημία σε οχήματα που σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις 
τους καθώς και για τυχόν απώλεια προσωπικών ειδών 
και πολύτιμων αντικειμένων που οι χρήστες φέρουν μαζί 
τους. 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση χρήσης του λεωφορείου ο συνοδός 
υποχρεούται να βρίσκεται μαζί με το παιδί το πρωί στη 
συμφωνηθείσα ώρα και στάση του λεωφορείου που του έχει 
γνωστοποιηθεί από το αρμόδιο για τα λεωφορεία άτομο του 
Summer Camp. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ευθύνη του 
συνοδού να φέρει το παιδί στο Summer Camp. Αντίστοιχα, 
το απόγευμα ο συνοδός υποχρεούται να βρίσκεται στη 
συμφωνηθείσα ώρα και στάση του λεωφορείου ώστε 
να παραλάβει το παιδί. Το παιδί παραδίδεται ΜΟΝΟ σε 
άτομο/α τα οποία έχουν δηλωθεί ως συνοδοί στο αρμόδιο 
για τα λεωφορεία άτομο του Summer Camp. Σε περίπτωση 
που δεν βρίσκεται κανείς στη στάση, το παιδί παραμένει 
στο σχολικό και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του 
δρομολογίου στο Κολλέγιο, απ’ όπου και το παραλαμβάνει 
ο γονέας/κηδεμόνας του.

Παρακαλείσθε να βρίσκεστε στη στάση κατά την ώρα που 
υποδεικνύεται στις διαδρομές, καθώς τα λεωφορεία δεν 
μπορούν να καθυστερούν.

Οι διαδρομές πραγματοποιούνται κατόπιν ελάχιστου 
αριθμού αιτήσεων. Η επικοινωνία με τους γονείς θα γίνεται 
μέσω e-mail ή κινητού τηλεφώνου. Το ακριβές σημείο 
επιβίβασης/αποβίβασης των παιδιών θα ορίζεται κατόπιν 
συνεννόησης μεταξύ του υπεύθυνου μεταφοράς, των 
γονέων/κηδεμόνων και της εταιρείας. 

Η διαμόρφωση των διαδρομών γίνεται κάθε Πέμπτη για 
την επόμενη εβδομάδα. Αιτήσεις που θα δοθούν Πέμπτη 
μετά τις 3:00μμ θα εξυπηρετηθούν μόνο από υπάρχουσες 
στάσεις. Η ανακοίνωση των στάσεων θα γίνεται προς τους 
γονείς το συντομότερο δυνατό (Παρασκευή απόγευμα ή 
Σάββατο).

Οι στάσεις και οι διαδρομές διαμορφώνονται με κριτήριο 
την εξοικονόμηση χρόνου ώστε τα παιδιά να παραμένουν 
τον λιγότερο δυνατό χρόνο μέσα στα λεωφορεία.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, εάν αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ (εφεξής 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Σύλλογος» ή «το Summer 
Camp») σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, 
επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη 
μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα (ιδίως τα ακόλουθα:  Επώνυμο παιδιού, 
Όνομα παιδιού, Τάξη (Έτος 2018-19), Σχολείο, Ημ/νία 
γέννησης παιδιού, Διεύθυνση παιδιού, Τηλ. Οικίας παιδιού, 
Ονοματεπώνυμο πατέρα, Α.Φ.Μ. πατέρα, Κιν. τηλ. πατέρα, 
E-mail πατέρα, Ονοματεπώνυμο μητέρας, Α.Φ.Μ. μητέρας,  
Κιν. τηλ. μητέρας, E-mail μητέρας, δεδομένα υγείας 
παιδιού, στατιστικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με 
το θερινό πρόγραμμα, καθώς και, κατά περίπτωση, τυχόν 

απαιτούμενα στοιχεία πληρωμών), εφαρμοζομένων σχετικά 
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί 
προσωπικών δεδομένων, ήτοι σήμερα το Νόμο 2472/1997, 
και, από 25/5/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός 
Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), όπως εκάστοτε 
ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών 
Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους 
όρους και προϋποθέσεις:

Το Summer Camp συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα 
από εσάς αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης της 
ομαλής λειτουργίας της κατασκήνωσης, της εκτέλεσης της 
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μεταξύ μας σύμβασης και της προστασίας της ασφάλειας και 
της υγείας των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι, αφενός, 
η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή 
σας, και, αφετέρου, το γεγονός ότι η επεξεργασία των 
ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για 
την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Ειδικά ως προς 
τα προσωπικά δεδομένα των γονέων που περιέχονται στην 
παρούσα, νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, πέραν της  δια 
της παρούσας χορηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσής 
του ενός γονέα, η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος 
του Summer Camp  για επικοινωνία με τους γονείς για 
λόγους που αφορούν το παιδί. Ειδικά ως προς τα δεδομένα 
υγείας νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, αφενός, η δια της 
παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, 
αφετέρου, το ότι η γενόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη 
για σκοπούς παροχής ιατρικής βοήθειας στο παιδί, εφόσον 
αυτό απαιτηθεί. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν 
θα διαβιβασθούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Επίσης, το 
Summer Camp δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά 
δεδομένα σε χώρα εκτός της Ε.Ε.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους στο Summer Camp, οι οποίοι 
θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωσητων 
ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. 
Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα 
θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων 
του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, το οποίο παρέχει 
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης στο Σύλλογο  (και 
συγκεκριμένα σε υπαλλήλους του Business Office, του 
τμήματος Marketing και του τμήματος ACG HEALTH & 
WELLNESS CENTER) καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες 
(και συγκεκριμένα σε εξωτερικό λογιστή, εξωτερικό 
συνεργάτη-οδηγό λεωφορείων) προς τον σκοπό εκτέλεσης 
της μεταξύ μας σύμβασης.

Το Summer Camp θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω 
προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών 

επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες 
υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν 
νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού 
διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως 
άνω προσωπικών δεδομένων. 

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, 
προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην 
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε 
να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής 
των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και –μετά τη 
θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών 
Δεδομένων– το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε 
περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων 
δικαιωμάτων σας, ο Σύλλογος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο 
για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της 
Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς 
σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για 
τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, 
ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως 
άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. 
Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να 
ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο 
να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε 
στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή 
της. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της 
συγκατάθεσής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε 
χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων και δεν θα είναι 
εφικτή η συμμετοχή του παιδιού σας στην κατασκήνωση. 

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα 
νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
το Summer Camp χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας: 

Διεύθυνση:  Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342
Τηλ: 210 600 9800 (εσωτ. 1124), Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 18:00
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αμπανούδη Κλειώ
Σε περίπτωση που το Summer Camp ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («Data Protection Officer») στο πλαίσιο του 
Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση στο e-mail σας που αναγράφεται 
ανωτέρω.

Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων του παιδιού 
μου, και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ατομικά και ως ασκών την γονική μέριμνα του_________________
__________________________(ονοματεπώνυμο παιδιού),  στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο παρόν κείμενο.

Παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ως ασκών την γονική μέριμνα του________________________________
________________________ (ονοματεπώνυμο παιδιού), για την παρουσίαση φωτογραφιών και βίντεο στο οποίο εμφαίνεται το 
παιδί μου _______________________________________________ (ονοματεπώνυμο παιδιού) μαζί με άλλα συμμετέχοντα παιδιά, 
στην ιστοσελίδα του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και του Α.Σ.Κ. Ντερή ή σε διαφημιστικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ) για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών προς τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες του Summer 
Camp και υπό τους ανωτέρω κατά τα λοιπά όρους.

Ναι ____     Όχι ____   (Συμπληρώστε αναλόγως)      

     

Υπογραφή _______________________________________

Τόπος ___________________________________________

Ημερομηνία ______________________________________


