
                                                   

 

                                    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ   

   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ:                                                                    ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:     
 
  
ΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………….…………………………   ΟΝΟΜΑ:  …………………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………..  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :  .……..   /    .…..…   /   …………. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :  …………………………………………...................    ΑΡΙΘΜΟΣ  ………………………… 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ  :…………………………………………………….. ………………           Τ.Κ.   ……………..………………….. 
 
ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:   ………………………………………….     ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:  ………………………………………….. 
 
ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………………………………….   FAX ……………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………∆.Ο.Υ…………………………………………………………. 
 
 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   
 
ΚΑΜΙΑ                              ΜΕΤΡΙΑ                                      ΚΑΛΗ                                    ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ              
 
   ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ STAR POOL CENTER 
 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ……………….. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ……………… ΠΕΛΑΤΗ ……………………... ΓΝΩΣΤΟ …………………….. 
 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ …………………. ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ………………… ΤΥΧΑΙΑ ………………...  ΑΛΛΟ ………………………. 

Το Αστέρι Κολυµβητικό Κέντρο ΕΠΕ µε πρωταρχικό γνώµονα την ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες 

που σας προσφέρουµε σας καλούµε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να λαµβάνετε ενηµερωτικά sms και 

emails από εµάς. Η επιβεβαίωση σας αφορά : 

Αποκλειστικά και Μόνο την αποστολή ενηµέρωσης, για ενέργειες, προσφορές και εκδηλώσεις του 

κολυµβητηρίου που πιθανόν σας ενδιαφέρουν µε sms στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο email που δηλώσατε. 

Τα email και οτιδήποτε άλλο στοιχείο µας γνωστοποιείτε δεν χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν 

παρέχονται σε τρίτους. 

Εφόσον επιλέξετε να λαµβάνετε ενηµέρωση από εµάς µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ζητήσετε τη 

διαγραφή σας από την λίστα αποδεκτών αποστέλλοντας σχετικό email στο starpoolcenter@gmail.com 
 
                                              ΕΠΙΘΥΜΩ                                       ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ                          
 
Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ  ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ .    
 
Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
ΟΝΟΜ/ΝΥMO  …………………………………………………………………         ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………                    
 
      
  
 
 
 



 
 

STAR POOL CENTER 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Πριν την είσοδο στο χώρο της πισίνας  

1.   Επιτρέπεται η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κέντρου µόνο στα µέλη.   
2.   Όλα τα µέλη υποχρεούνται να είναι οικονοµικός τακτοποιηµένα και να επιδεικνύουν την ατοµική τους κάρτα στην 

γραµµατεία κατά την είσοδο τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
3.    ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούµενους εάν δεν έχουν προσκοµίσει ιατρική βεβαίωση από δερµατολόγο και 

παθολόγο η καρδιολόγο (Ισχύος 12 µηνών). Ισχύουν και οι πρόσφατες βεβαιώσεις από άλλες χρήσεις όπως σχολεία κ.τ.λ.   

 
Στα αποδυτήρια  

1. Υποχρεωτικά  ντούζ  πριν από την είσοδο στην πισίνα. 
2. Απαραίτητη η χρήση της τουαλέτας στα µικρά παιδιά πριν την είσοδο στην πισίνα. 
3. Απαγορεύεται η είσοδος των ανδρών στα αποδυτήρια των γυναικών και αντίστροφα. 
4. Να αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη των ντούζ. 
5. ∆εν αφήνουµε τα πράγµατά µας στους πάγκους και τις κρεµάστρες των αποδυτηρίων, αλλά µόνο στους προκαθορισµένους 

χώρους 

 
Στην πισίνα 

1. Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό χωρίς την ύπαρξη ναυαγοσώστη ή εκπαιδευτή προπονητή.  
2. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτοµα επιληπτικά ή σε άτοµα που πάσχουν από 

µεταδοτική νόσο ή ίωση. 
3. ∆εν επιτρέπεται η κολύµβηση πριν περάσουν 2 ώρες από το τελευταίο κυρίως γεύµα και µετά από κατανάλωση αλκοόλ. 
4. Ο σωστός τρόπος κολύµβησης στις διαδροµές της πισίνας είναι δεξιά. 
5. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της πισίνας µε ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. 
6. Υποχρεωτικά σκουφάκι κολύµβησης, µαγιό κολυµβητικό και σαγιονάρες. 
7. ∆εν επιτρέπονται αντιηλιακά και κάθε είδους λιπαντική ουσία διότι καταστρέφουν την ποιότητα του νερού. 
8. ∆εν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα µακροβούτια και η άπνοια. 
9. Απαγορεύονται οι µαστίχες και οι καραµέλες στο χώρο της πισίνας. 
10. Απαγορεύεται  η χρήση γυάλινων αντικειµένων στο χώρο γύρω από την πισίνα. 
11. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της πισίνας σε άτοµα που δεν αθλούνται, εκτός των προπονητών και του προσωπικού 

του κολυµβητηρίου 

 
Στους υπόλοιπους χώρους του αθλητικού κέντρου 

1. Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους κλειστούς χώρους του αθλητικού κέντρου. 
2. Απαγορεύεται  η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στους χώρους του αθλητικού κέντρου, πλην του κυλικείου. 

Υποδείξεις  
1. Οι συνοδοί, γονείς και κηδεµόνες µπορούν να περιµένουν τα παιδιά τους στους χώρους αναµονής ή να παρακολουθήσουν 

το µάθηµα από το κυλικείο. 
2. Να µην αφήνετε πολύτιµα πράγµατα στα αποδυτήρια. Η διεύθυνση του αθλητικού κέντρου δεν φέρει καµία ευθύνη για την 

απώλεια τους. 
3. Σε κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται να απευθύνεστε στους υπεύθυνους του αθλητικού κέντρου. 
4. Να συµµορφώνεστε µε τις συµβουλές και της υποδείξεις των υπευθύνων. 
5. Να διατηρείτε όλους τους χώρους του αθλητικού κέντρου καθαρούς 

 
Προσοχή! 

 
Η διοίκηση του αθλητικού κέντρου δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τραυµατισµούς ή ατυχήµατα που συµβαίνουν έπειτα από 

παραβίαση των κανόνων λειτουργίας. 
 
 

∆ιατηρήστε τους χώρους καθαρούς και µην σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια. 
 


