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Σύλλογος Τσεχικής Κοινότητας στην Αθήνα 

Αίτηση εγγραφής 
 

 

Ονοματεπώνυμο:________________________________________________________________________________ 

 

Διεύθυνση:_____________________________________________________________________________________ 

 

Τηλέφωνο:_________________________________  E-mail:______________________________________________     

 

Με το παρόν αιτούμαι να γίνω μέλος του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Τσέχικης Κοινότητας στην Αθήνα»  

και δηλώνω ότι συμφωνώ με το καταστατικό του. Θα συμμετάσχω, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου, στη δράση 

του Συλλόγου και θα συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων του. Συναινώ με την εγγραφή των παραπάνω 

προσωπικών μου στοιχείων στους καταλόγους των μελών του Συλλόγου, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες 

οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για τις εσωτερικές ανάγκες του Συλλόγου.  Με την υπογραφή μου επιβεβαιώνω ότι όλα τα 

προαναφερόμενα στοιχεία μου είναι αληθή. Συναινώ επίσης να δημοσιεύονται οι φωτογραφίες, δικές μου και των 

μελών της οικογένειάς μου, συμπεριλαμβανόμενου και των παιδιών, από τις ομαδικές δράσεις του Συλλόγου στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συλλόγου και για περαιτέρω προώθηση 

του Συλλόγου, όχι μόνο στο διαδίκτυο (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, απολογισμός στα αρμόδια υπουργεία, κλπ...) 

Αν μπορείτε να συμβάλετε στην επίτευξη στόχων του Συλλόγου, παρακαλώ να αναφέρετε τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές σας:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα_________________________   Υπογραφή:
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για μέλη με παιδιά) 

Επιθυμώ να ασφαλίζονται τα παιδιά μου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου     ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Το ονοματεπώνυμο του παιδιού (ολογράφως)     Ημερομηνία γέννησης του παιδιού 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

 

Επιθυμώ να παρακολουθήσουμε μαθήματα Τσεχικής γλώσσας?   ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Όνομα και ηλικία του παιδιού       Επίπεδο της Τσεχικής γλώσσας 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

A)  Κατανοεί και επικοινωνεί στην 
τσεχική γλώσσα (άριστη γνώση) 

B) Κατανοεί και επικοινωνεί στα 
τσεχικά σε περιορισμένο βαθμό 
(ενδιάμεση γνώση) 

C) Καμία ή πολύ βασική 
κατανόηση  

 

Προετοιμάζεστε για επίσημες εξετάσεις σε σχολείο 

στην Τσεχική Δημοκρατία?    

ΝΑΙ   ΟΧΙ 
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