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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ημερ. :  ……./ ……./ 20….  

 

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΕΦΕΟΖΖ :   ΣΥΛΛΟΓΟΣ :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

                                                                                                                                        Ο/Η Αιτών-ούσα 
  
 

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

Επώνυμο :                                                         Όνομα :                                             ΤΗΛ. :                                       

Επώνυμο :                                                        Όνομα :                                              ΤΗΛ. : 

 

*Στην Περίπτωση αυτή και οι 2 γονείς συν-υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (ξεχωριστές ΥΔ) με γνήσιο υπογραφής θεωρημένο από Κ.Ε.Π. 
Θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΕΦΕΟΖΖ και ότι αποδέχονται τις 
διατάξεις αυτής και ότι συμφωνούν στην εγγραφή του/των ανηλίκου/ων  τέκνων τους στο μητρώο μελών της ΕΦΕΟΖΖ.                         

 
 

ΚΛΑΔΟΣ / Βαθμός Kyu (Ζώνη) **Σε περίπτωση πέραν του ενός κλάδου άθλησης, παρακαλούμε σημειώστε και τις 
αντίστοιχες βαθμίδες τεχνικής κατάρτισης ανά κλάδο. 

 
 

# Αρ. Διπλ. Kyu ΕΦΕΟΖΖ : 
_____________________, 
όπως αυτό αναγράφεται 
στο σχετικό δίπλωμα 

 
 

Επώνυμο  :   

Όνομα  :  

Πατρώνυμο  :                                                 Μητρώνυμο  :  

Ημ. Γεν. :                                                       Τόπος : 

Α.Δ.Τ. :                                ΗΜ. ΕΚΔ :             /   /                 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ : 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ :                                                   ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :                                                                      ΑΡ. :                                 Τ.Κ. : 

ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :                                                      ΝΟΜΟΣ : 

ΤΗΛ. :                                           ΚΙΝ. :                                  Email :  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΟΥΣ 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΕΦΕΟΖΖ και ότι αποδέχομαι τις διατάξεις 

αυτής. 
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186 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΚΙΝΤΟ 
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Αποδοχή GDPR (Προσωπικά δεδομένα) 
Δηλώνουμε Υπεύθυνα, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, (ενδεικτικά Ονοματεπώνυμο, 
Φωτογραφία, Ημερ. Γέννησης κλπ), καθώς και τα συνοδευτικά επισυναπτόμενα αρχεία, είναι πιστά 
αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία και θα υποβάλω στην ΕΦΕΟΖΖ.  Επίσης έχω λάβει γνώση και 
Συμφωνώ  στο ότι η ΕΦΕΟΖΖ θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί τις παρακάτω πληροφορίες/στοιχεία, 
(ενδεικτικά Ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία, Ημερ. Γέννησης κλπ), που θα υποβάλω για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή του εν λόγω προσώπου στα μητρώα αθλητών και αθλητριών 
της ΕΦΕΟΖΖ, αλλά και στην έκδοση του απαραίτητου, δελτίου αθλητή-ριας του συλλόγου μας.  
Για τους ανήλικους αθλητές ο σύλλογος μας έχει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων του, (ΥΔ και 
των 2 γονέων) τις οποίες και θα σας τις υποβάλουμε. Επίσης στην παρούσα αναγράφονται και τα 
προσωπικά στοιχεία των γονέων του ανηλίκου.  
Όλα τα παραπάνω στοιχεία/πληροφορίες, (ενδεικτικά Ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία, Ημερ. Γέννησης 
κλπ), πρόκειται να αξιοποιηθούν από την ΕΦΕΟΖΖ αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση της βάσης 
δεδομένων της, καθώς και για την δήλωση συμμετοχής η συμμετοχών μέσω της αγωνιστικής 
πλατφόρμας της η οποία φιλοξενείται στους διακομιστές της Sportdata. Απαγορεύεται αυστηρά η 
οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση η κοινοποίηση των παραπάνω πληροφοριών, (ενδεικτικά 
Ονοματεπώνυμο, Φωτογραφία, Ημερ. Γέννησης κλπ), εκτός από των περιπτώσεων, Κληρώσεων, 
Φύλλων Αγώνων, Πινάκων Συμμετοχών , Αποτελεσμάτων, Κατάταξης, είτε μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας της, (http://www.jujitsu.gr), είτε μέσω της αγωνιστικής πλατφόρμας της, η οποία 
φιλοξενείται στους διακομιστές της Sportdata (www.sportdata.org). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι-  Συν-Υποβαλλόμενα (Επικυρωμένα Αντίγραφα). 
1.1 Ταυτότητα η Πιστοποιητικό Γέννησης 
1.2 Δελτίο Υγείας Αθλητή (Από Ιδιώτη Ιατρό-Σύμφωνα με τον Α.Ν. 2725/99, Κεφ. Ε, Άρθ. 33, Παρ.9) 
1.3 Αντίτιμο Συνδρομής, (15€) 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ : 
Βεβαιώνουμε όλα τα παραπάνω και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, 

α) εγγραφεί ο/η αιτών-ούσα στο μητρώο αθλητών της ΕΦΕΟΖΖ και β) εκδοθεί το σχετικό δελτίο 
αθλητικής ιδιότητας. 

 
Ημ.:    /      / 20__                       
 
       -ο/η Προεδρος                                                                                     ο/η   Γεν. Γραμματέας 
(Ολογράφως/Υπογραφή)                   (Ολογράφως/Υπογραφή) 
 
 

Σφραγίδα Συλλόγου 
                 
 

Η συγκεκριμένη φόρμα αίτησης και αντίστροφα δεν υποκαθιστά την διαδικασία της  ηλεκτρονικής αίτησης. Λειτουργούν από 
κοινού με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων και στοχεύουν στον μηδενισμό πιθανότητας λάθους. 


