
 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

στη δράση……………………………………….………………………….………………. η οποία υλοποιείται 
στο σχολείο………………………… την περίοδο ……………………………………………………………….. 

Οι παρακάτω πληροφορίες συμπληρώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο/η  
συμμετέχων/ουσα στη δράση είναι ανήλικος/η. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ:  

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  Φύλο: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (σταθερό & κινητό)  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ:  

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  Email:  

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:  

 
Συνοδεία προσέλευσης -  αναχώρησης: Παρακαλούμε για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των 
παιδιών να ενημερώνετε προσωπικά τους εκπαιδευτές. Σημειώστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας 
συνοδού: …………………………………………………………………………………………….. 
Σε περίπτωση που κάποιος άλλος/η θα έρθει στη θέση σας, κατά την αποχώρηση θα πρέπει: 

α) να έχει ενημερωθεί ο εκπαιδευτής και ο φύλακας από την αρχή της δράσης για το άτομο που θα παραλάβει 
το παιδί σας, β) το άτομο που θα παραλάβει το παιδί σας να έχει μαζί του/ης ταυτότητα που θα επιδείξει στον 
εκπαιδευτή και στο φύλακα. 

Ειδικές πληροφορίες:   
1) Παρακαλούμε συμπληρώστε αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας του παιδιού, που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι 

εκπαιδευτές όπως αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, κινητικά προβλήματα ή κάτι άλλο 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης στα ανωτέρω παρακαλώ ενημερώστε τους εκπαιδευτές της δράσης. 

2) Παρακαλούμε να φροντίζετε για τη σίτιση του παιδιού, καθώς δε θα λειτουργεί ο χώρος του  κυλικείου. 
3) Παρακαλούμε συμπληρώστε από πού ενημερωθήκατε για τις δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά 
Σχολεία……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Δέχομαι να ενημερώνομαι στο email μου για δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
5) Παρακαλώ ενημερώστε μας για άλλες δράσεις που θα θέλατε να υλοποιηθούν στο πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήλωση γονέα/κηδεμόνα 
Τα ανωτέρω στοιχεία της φόρμας είναι αληθή. Τον/την κηδεμονευόμενό/η μου έχει εξετάσει πρόσφατα γιατρός, έχει 
επιβεβαιώσει το άριστο της υγείας του/της και της φυσικής του/της κατάστασης για να συμμετέχει στη δράση, με δική 
μου ευθύνη. 
Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία έχει το δικαίωμα να αναρτήσει φωτογραφίες στα social media από τη δράση που 
συμμετέχει το παιδί μου με την απαραίτητη προϋπόθεση να μην φαίνεται το πρόσωπό του. 
                                                                                                                                                                    
Ημερομηνία ………………./……./…………   Ονοματεπώνυμο και υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα 


