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Αγαπητοί γονείς, 

 

Η αθλητική περίοδος 2019 – 2020 διακόπηκε βίαια λόγω της πανδημίας του COVID19 και των 

πρωτοφανών μέτρων που επιβλήθηκαν στην αθλητική – και όχι μόνο – δραστηριότητα. Ο Σύλλογος 

έχει ήδη ξεκινήσει την επαναλειτουργία του και προσπαθεί να προγραμματίσει εγκαίρως τη νέα 

αθλητική περίοδο 2020 – 2021. Στα πλαίσια του καλύτερου προγραμματισμού των Τμημάτων της 

Ακαδημίας μας για την επόμενη αθλητική περίοδο 2020 – 2021, σας παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε την αίτηση προεγγραφής που ακολουθεί και να την στείλετε ηλεκτρονικά στο email 

gysy.gln@gmail.com ή να την παραδώσετε στο Γραφείο ή στους Προπονητές έως και την 

Παρασκευή 18.06.2020.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι συνδρομές που είχαν καταβληθεί είτε εφάπαξ ή τρίμηνες ή εξάμηνες ή 

ακόμη και μηνιαίες που κάλυπταν χρονικό διάστημα πέραν τις 10.03.2020 όταν και ανεστάλη η 

δραστηριότητα, θα συμψηφιστούν στο ακέραιο με το νέο οικονομικό πρόγραμμα.  

Για τις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών προς τον Σύλλογο, οι εγγραφές ή οι επανεγγραφές για 

την νέα αθλητική περίοδο θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ο αθλητής ή η αθλήτρια είναι ταμειακώς 

εντάξει έχοντας διευθετήσει την οφειλή αυτή. 
 

 

Αίτηση προεγγραφής αθλητή – αθλήτριας αθλητικής περιόδου 2020-2021 

 
ΕΠΙΘΕΤΟ: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.   ONOMA: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΓΟΝΕΑ: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: _._._/._._./_._._._._.      ΥΨΟΣ(cm): _._._._._.      ΒΑΡΟΣ(Kg): _._._._._. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.   Τ.Κ.: _._._._._. 
 
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: _._._._._._._._._._.    ΚΙΝ. ΤΗΛ.: _._._._._._._._._._.  
 
E-MAIL: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: _._._/._._./_._._._._. 
 

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω την προεγγραφή του/της υιού/κόρης μου ως αθλητή-αθλήτριας στα τμήματα 

των ακαδημιών και των αγωνιστικών τμημάτων του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών. 

                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ ______________________ 
 
Η αίτηση αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα το σχεδιασμό και τη δημιουργία των τμημάτων της επόμενης 

χρονιάς, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη κατάρτιση του προγράμματος προπονήσεων, η οποία 

γίνεται αποκλειστικά από το προπονητικό team, έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί έως τις αρχές Ιουλίου.  

 

Η υποβολή της αίτησης μετά τις 18.06.2020 θα οδηγεί σε αποδοχή αθλητών/τριών μόνο σε 

τμήματα όπου δεν θα έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός βάση του 

αγωνιστικού πλάνου και των υγειονομικών διατάξεων. 
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