
Οι συμμετοχές στα Summer Camps 2017 θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά με  

ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. 

 

Για την εγγραφή/συμμετοχή  σας ,  στα summer camps του ΟΠΑΝΔΑ,  απαιτείται να 

δημιουργήσετε πρώτα  λογαριασμό στο σύστημα  για να σας ανοίξει η φόρμα κρατήσεων! 

 

Χωρίς Δημιουργία Λογαριασμού, δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια! 

 

Α ) Σύνδεσμο γα τη δημιουργία λογαριασμού θα  βρείτε σε 2 σημεία στο σύστημα μας. 
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Για τη δημιουργία λογαριασμού απαιτούνται τα παρακάτω πεδία να συμπληρώσετε (ΜΟΝΟ 

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ) 

 

 

 

 

Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία , πατάτε ΕΓΓΡΑΦΗ για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός. 

Και στην επόμενη οθόνη, πατάτε  σύνδεση  ή στο ΚΟΥΜΠΑΚΙ (που δείχνει το ΒΕΛΑΚΙ 1) –>Ο 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ -> ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ… 

Συμπληρώνετε το e-mail και τον κωδικό σας (που βάλετε στον  παραπάνω παράθυρο)  και είστε 

έτοιμη να προχωρήσετε στην κράτησή/κρατήσεις  σας… 

 

 



 

Επιλέγετε το  από την Αρχική Σελίδα Συμμετοχής  ή τη Σελίδα «Summer Camps 2017» την περίοδο 

και το αθλητικό κέντρο που επιθυμείτε για παράδειγμα: 

Α) Α.Κ.  ΓΟΥΔΗ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟ 

Β)  Α.Κ.  ΓΟΥΔΗ Β΄ΠΕΡΙΟΔΟ 

Γ) Α.Κ. ΓΟΥΔΗ Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Ομοίως για Ρουφ και Γκράβα. 

 

Τα πεδία συμπλήρωσης που θα σας ζητηθούν  είναι: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (1,2,3,4) 

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 

ΑΔΤ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ 

ΟΜΟΙΩΣ ΜΗΤΕΡΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΚ) 

ΣΤΑΘΕΡΟ, ΚΙΝΗΤΟ, ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ) 

ΑΤΟΜΟ  1(για παραλαβή) (ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου , Τηλέφωνο)*  

Ομοίως για Άτομο 2, Άτομο 3  

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 1 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1, ΕΤΟΣ 1 

Δηλώνω ως νόμιμος κηδεμόνας του εν λόγω παιδιού ότι τα στοιχεία που εχω συμπληρώσει 

είναι αληθή και ότι του επιτρέπω να συμμετάσχει στα summer camps του ΟΠΑΝΔΑ για το 

έτος 2017. *  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν 

πάσχει από κάποια αλλεργία στο χλώριο σε κάποιο είδος φαγητού ή οτιδήποτε άλλο *  

 

Γνωρίζει Κολύμβηση  ΝΑΙ/ΟΧΙ 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 2 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2, ΕΤΟΣ 2 

Δηλώνω ως νόμιμος κηδεμόνας του εν λόγω παιδιού ότι τα στοιχεία που εχω συμπληρώσει 

είναι αληθή και ότι του επιτρέπω να συμμετάσχει στα summer camps του ΟΠΑΝΔΑ για το 

έτος 2017. *  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν 

πάσχει από κάποια αλλεργία στο χλώριο σε κάποιο είδος φαγητού ή οτιδήποτε άλλο *  

Γνωρίζει Κολύμβηση  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 3 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 3, ΕΤΟΣ 3 

Δηλώνω ως νόμιμος κηδεμόνας του εν λόγω παιδιού ότι τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει 

είναι αληθή και ότι του επιτρέπω να συμμετάσχει στα summer camps του ΟΠΑΝΔΑ για το 

έτος 2017. *  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν 

πάσχει από κάποια αλλεργία στο χλώριο σε κάποιο είδος φαγητού ή οτιδήποτε άλλο *  

Γνωρίζει Κολύμβηση  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 4 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 4, ΕΤΟΣ 4 

Δηλώνω ως νόμιμος κηδεμόνας του εν λόγω παιδιού ότι τα στοιχεία που εχω συμπληρώσει 

είναι αληθή και ότι του επιτρέπω να συμμετάσχει στα summer camps του ΟΠΑΝΔΑ για το 

έτος 2017. *  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν 

πάσχει από κάποια αλλεργία στο χλώριο σε κάποιο είδος φαγητού ή οτιδήποτε άλλο *  

Γνωρίζει Κολύμβηση  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. 

 

 


