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ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΤ 

 
Αρ. Μηηρώοσ                                                    Ημερ/νία γέννηζης 

Όνομα Υώρα 

Επώνσμο Επάγγελμα 

Παηρώνσμο  Α.Φ.Μ.  

 

Πόλη                            Οδός                                 Σατ. κώδ.  

 

Σηλέθωνο                           e-mail    

 

Δέτομαι ο ΕΟΣ Καλαμάηας να τρηζιμοποιεί ηα πιο πάνω ζηοιτεία επικοινωνίας για ηην 

ενημέρωζή μοσ ζε θέμαηα ηοσ Σσλλόγοσ: ΝΑΙ           ΟΧΙ 

Δηλώνω όηι διάβαζα με προζοτή ηην «ενημεπωηική ζελίδα» (ζηην πίζω πλεσρά ηης αίηηζης) 

όποσ και είμαι ζύμθωνος/η.  

 

      Σύζηαζη από : 1……………………………………... 

        2………………………………………. 

  

          Έγκπιζη Δ.Σ. 

 

 

Καλαμάηα …… /……/…… 

 

Τπογραθή 

 
 

 

Σημείωζη: Τα ανωηέπω ζηοισεία είναι αςζηηπώρ πποζωπικά και σπηζιμοποιούνηαι μόνο από 

Εξοςζιοδοηημένα ππόζωπα, για ηην λειηοςπγία ηος Σςλλόγος. 

ξ 

 

 

 
θέζη θωηογραθίας 

 

 

 

 

 
 

θέζη ζθραγίδας 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

 

1. Όινη νη Οξεηβαηηθνί ζύιινγνη βάζεη ηεο Υ.Α 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) 

ππνρξενύληαη λα δηνξγαλώλνπλ αλαβάζεηο θαη εθπαηδεύζεηο κόλν γηα ηα κέιε ηνπο. Γηα ην 

ιόγν απηό, παξαθαινύκε όινπο όζνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ 

Σπιιόγνπ λα εγγξάθνληαη κέιε θαη λα είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη. 

2. Ο/Η ζπκκεηέρσλ/νπζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπιιόγνπ απνδέρεηαη όηη ιακβάλεη 

κέξνο νηθεηνζειώο ζ’ απηέο θαη γλσξίδεη όηη πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θπζηθό νξεηλό 

πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θάπνηε θάπνηεο απξόβιεπηεο δπζθνιίεο. 

3. Γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη θαη αλαιακβάλεη αηνκηθά ηελ επζύλε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο, απνδερόκελνο/ε 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ δπλαηόλ λα ελέρεη ε δξαζηεξηόηεηα απηή, θαζώο θαη ηελ επζύλε γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπ/ηεο. 

4. Δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζ’ απηήλ ηελ 

δξαζηεξηόηεηα, ηθαλνπνηεηηθή νξεηβαηηθή εκπεηξία, βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή, πλεπκαηηθή 

θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη δελ ππνθέξεη από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα ή πάζεζε, 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ απόδνζε ηνπ ίδηνπ/ηεο ίδηαο θαη λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηόζν ηνλ ίδην/ηελ ίδηα, όζν θαη όιε ηελ νκάδα θαη ηνπο νπνίνπο νθείιεη 

κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη επηκέιεηα λα επηζεκαίλεη. 

5. Απνδέρεηαη λα εθαξκόδεη αλαληίξξεηα ηηο νδεγίεο ησλ αξρεγώλ, ησλ νδεγώλ, ησλ 

νξγαλσηώλ, ησλ ηνπηθώλ Αξρώλ, ηνπο θαλνληζκνύο ησλ θαηαθπγίσλ, ησλ Μέζσλ 

Μεηαθνξάο θιπ. 

6. Καηέρεη ζε θαιή θαηάζηαζε ηνλ απαξαίηεην νξεηβαηηθό εμνπιηζκό γηα απηήλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα. 

7. Πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη ζπκπεξηθέξεηαη ππεύζπλα πξνο όια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ηνπο αξρεγνύο θαη ηνπο νδεγνύο. 

8. Ο αξρεγόο ηεο εμόξκεζεο έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα 

καηαηώζεη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαζώο θαη 

λα απνθιείζεη από ηε δξαζηεξηόηεηα άηνκν ή άηνκα πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο παξαπάλσ 

όξνπο.  

9. Ο/Η ζπκκεηέρσλ/νπζα απνδέρεηαη ηε ιήςε θσηνγξαθηθνύ θαη βηληενζθνπηθνύ 

πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ ή/θαη ζηνλ ινγαξηαζκνύο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ ζπιιόγνπ 

(Facebook, Instagram, Flickr) ή/θαη ζην θαλάιη YouTube ηνπ ζπιιόγνπ, γηα ελεκεξσηηθνύο, 

πξνσζεηηθνύο ή ηζηνξηθνύο ζθνπνύο. 

 

Επιζήμανζη: Ο Σύλλογος μας δεν είναι κερδοζκοπικός, δεν επιδοηείηαι από ποσθενά και ηα 

μέλη ποσ θα ζας ζσνοδεύζοσν ζηο βοσνό δεν είναι επαγγελμαηίες οδηγοί βοσνού ούηε εζείς 

πελάηες ηοσς. Είναι ορειβάηες ποσ κάνοσν όηι κάνοσν αθιλοκερδώς. Έτοσν επιλεγεί ανάλογα 

με ηις γνώζεις και ηην εμπειρία ηοσς για ηη διαδρομή ποσ θα οδηγήζοσν. Σεβαζηείηε ηις οδηγίες 

ηοσς για να μη δημιοσργήζεηε προβλήμαηα ούηε ζηον εασηό ζας ούηε ζηην ομάδα. 


