
ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ ΓIA EΘEΛONTEΣ
ONOMA:

ΔIEYΘYNΣH:
TAX. KΩΔIKAΣ:

THΛEΦΩNO:
e-mail:

ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ:
ΓNΩΣEIΣ H/Y:

MEΓEΘOΣ ENΔYMAΣIAΣ EΘEΛONTH (T-shirt):   S              M              L              XL              XXL

1. Eίστε µέλος άλλου αθλητικού ή πολιτιστικού συλλόγου;              NAI              OXI
     Eαν Nαι, σε ποιό;
2. Ήσαστασν εθελοντής/ντρια σε προηγούµενες αθλητικές διοργανώσεις;   NAI              OXI
      Πότε και τι κάνατε;

3. Eπαγγελµατική Δραστηριότητα:
4. Σπουδές και άλλες γνώσεις:

5. Eνδιαφέροµαι να συµµετέχω ώς εθελοντής σε:  
      α) AΘΛHTIKH ΔIOPΓ.
      β) ΣE ΓENIKEΣ ΔPAΣT. 

6. Xρονική περίοδος που είµαι διαθέσηµος/η: 
7. Hµέρες που είµαι διαθέσηµος/η:
8. Ώρες που είµαι διαθέσηµος/η: 

9. Διαθέτω ικανότητες/προσόντα/εµπειρίες:
      α)
      β)
      γ)
      δ)
      ε)

EΠIΘETO:
ΠOΛH:

NOMOΣ:
KINHTO:

FAX:

HMEP/NIA ΓENNHΣHΣ:

Δεκτοί γίνονται οι εθελοντές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και όσοι έχουν ηλικία από 16 έως 18 κατόπιν υπογεγραµµένης 
συναίνεσης του κηδεµόνα τους.Επίσηµη ειδοποίηση για τη συµµετοχή σας καθώς και το ρόλο που θα αναλάβετε, θα λάβετε έγκαιρα. Ο Φίλιππος Βεροίας διατηρεί 
το δικαίωµα της ανάθεσης ή της αλλαγής ρόλων ανάλογα µε τις απαιτήσεις της διοργάνωσης λαµβάνοντας υπόψη και τις προτιµήσεις σας. Η ενηµέρωση των 
Εθελοντών θα γίνει σε ξεχωριστές, προγραµµατισµένες συναντήσεις για κάθε τοµέα δραστηριότητας, όπου θα διανεµηθεί η ενδυµασία και το πληροφοριακό 
υλικό. Ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων θα ανακοινωθεί και θα κοινοποιηθεί έγκαιρα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι µε δέχεστε ως εθελοντή για τις αθλητικές και γενικές δραστηριότητες του Φίλιππου Βεροίας, σας δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας 
τις συνέπειες της δήλωσης αυτής ότι
α) δεν πρόκειται να εγείρω ουδεµία αξίωση και παραιτούµαι ρητά εκ των προτέρων από οποιοδήποτε µελλοντικό µου δικαίωµα για οποιαδήποτε φύσης 
µελλοντικές ζηµιές είναι ενδεχόµενο να υποστώ ενάντια στο Φίλιππο Βεροίας, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους συµµετέχοντες, της Ελληνικής πολιτείας, 
της πόλης της Βέροιας κατά τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών µου ως εθελοντής,
β) παραχωρώ στον Φίλιππο Βεροίας και τους χορηγούς του, το αποκλειστικό δικαίωµα, να κάνουν δωρεάν χρήση του ονόµατος µου, της φωνής µου και της 
φωτογραφίας µου σε οποιαδήποτε τηλεοπτική παρουσίαση, διαφήµιση, προβολή ή περιγραφή του γεγονότος, αρκεί να µην θίγεται η τιµή και η υπόληψή µου. 
Επιπλέον µαρτυρώ και βεβαιώνω ότι είµαι υγιής .

Hµεροµηνία: ........./........./.........

Yπογραφή

Yποφραφή & ονοµατεπώνυµο κηδεµόνα (για ηλικίες 16-18ετών)

Παρακαλούµε, παραδόστε, ταχυδροµείστε, στείλτε 
µε Fax την αίτηση σας στην παρακάτω διεύθυνση:

ΦIΛIΠΠOΣ BEPOIAΣ
ΔAK ΦIΛIΠΠEIOΣ ΓYMNAΣTHPIO BEPOIAΣ

16ης Oκτωβρίου 5α, 59100, Bέροια,
Tηλ: 23310 28455, Fax: 23310 27663

www.filippos-veria.gr.gr, e-mail: info@filippos-veria.gr

A.Σ. ΦIΛIΠΠOΣ BEPOIAΣ
τομέας εθελοντών


