«Ανοικτό Σχολείο» - Αίτηση Εγγραφής

“Open School” - Registration Form
Σχολική χρονιά 2019-2020

*Ονοµατεπώνυµο Ενδιαφεροµένου (Name and Surname)

_____________________________________________________________
*Ηµεροµ. Γέννησης (Date of Birth)

_____________________

____________

*∆ιεύθυνση (Address)

__________________________
*Τηλ. Οικίας (Home Tel. No.)

__________________

*Ηλικία (Age)

Περιοχή
__________________

Κινητό Τηλ. (Mobile Νο.)
___________________

*

*Επάγγελµα (Occupation)

_____________________
*Ταχ. Κωδ. (Postcode)

________________
*Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση (E-mail)

_____________________

*Στοιχεία Κηδεµόνα για άτοµα κάτω των 18 ετών
*(Contact details of guardian for persons under 18 years)

__________________________________________________________
Πρόγραµµα/τα στο οποίο/α επιθυµείτε να εγγραφείτε
(Programme/s in which you are interested to be registered)
A/A
No

Όνοµα Προγράµµατος
Programme’s name

Όνοµα Σχολείου /ΠΕΡΙΟΧΗ Ηµέρα και ώρα προτίµησης
Name of School / REGION Preferable day and time

1
2
3
*Με την υπογραφή μου αποδέχομαι / With my signature I agree that
Α. Να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία ή / και μηνύματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου
I wish to receive updates regarding Limassol Municipality Open School activities and events
________________________________________________________________________
Β. Να χρησιμοποιούνται δικές μου φωτογραφίες ή του παιδιού μου από τη/τις δραστηριότητα/τες του Ανοικτού Σχολείου του
Δήμου Λεμεσού που συμμετέχω/ει για σκοπούς προώθησης και προβολής των Προγραμμάτων του Ανοικτού Σχολείου.
I agree on my photos or my child’s photos from the activities that I or my child attends can be used for the purpose of
promoting the Programme of Limassol Municipality Open School
_________________________________________________________________________
Γ. Όπως το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, για σκοπούς
ενημέρωσης σχετικά με το Πρόγραμμα.
I wish Open School to keep in electronic or any other form personal data, in accordance with the Personal Data Processing
(Personal Protection) Law in order to inform us about its programmes.
__________________________________________________________________________
*Υποχρεωτικά πεδία
Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη
Applications that are not properly completed will not be taken into consideration
Υπογραφή/Signature

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ €60 (ANNUAL PARTICIPATION FEE PER PROGRAMME)
Να σταλεί µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή να παραδοθεί στη Συντονίστρια στο ∆ηµαρχ. Λεµεσού./
Sent it via fax or email or hand it to the Coordinator of “Open School” at Limassol’s Town Hall.
Τηλ 99947603, 25884350 - Φαξ 25365497 • email: anoikto.sxoleio@limassolmunicipal.com.cy
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠO ΤΙΣ 08:00 π.µ – 14:30 µ. µ.

