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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Επώνυμο : ………………………………………………………...

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Όνομα : ....................................................................................
Όνομα Πατρός : ......................................................................
Ημ/νία Γέννησης : ...................................................................

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ
να παρακολουθήσω τα
μαθήματα των
ερασιτεχνικών
καλλιτεχνικών τμημάτων
κατά την περίοδο
2018 – 2019
και συγκεκριμένα τα
ακόλουθα:

νήπιο

δημοτικό

γυμνάσιο

λύκειο

ενήλικος

Α.Φ.Μ. ………………………………………………………………
Δ/νση Κατοικίας : ...................................................................
Τ.Κ. ..………………………………………………………………..
Περιοχή : …………………………………………………………..
Τηλ. οικίας : .............................................................................
Τηλ. κινητό : ............................................................................
e-mail : ……………………………………………………………
Ιδιότητα – Επάγγελμα : ..........................................................
Οικ. Κατάσταση (πολύτεκνος, κτλ) : ...………………………………
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Μικτή Χορωδία Μουσικού Εργαστηρίου Αγίας Φιλοθέης
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Αμαρουσίου

α/α
1
2
3
4
5
6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ARTEMIS CARD για Δημότες - Κατοίκους
Πιστοποιητικό Υγείας από καρδιολόγο
Πιστοποιητικό Υγείας από παιδίατρο ή παθολόγο
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής για άτομα με αναπηρία άνω του 67%
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τους πολύτεκνους
ARTEMIS CARD για υπαλλήλους του Δήμου / βεβαίωση μισθοδοσίας

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την εγγραφή τους να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των μαθημάτων, τη
χρονική διάρκεια και το κόστος των εγγραφών, για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (βεβαίωση
γιατρού, βιβλιάριο πολυτέκνων, κ.α.), καθώς και για το γενικό κανονισμό λειτουργίας των προγραμμάτων.
 Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για κάθε νέα περίοδο πραγματοποιείται μόνο κατόπιν εξόφλησης τυχόν
οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από προηγούμενο έτος μαθημάτων.
 Όσα μέλη επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα μετά από την οριστικοποίηση της ένταξής τους σε κάποιο τμήμα, οφείλουν
να απευθύνονται στη Γραμματεία και να συμπληρώνουν σχετική αίτηση.
 Όσα μέλη δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους οφείλουν να συμπληρώνουν μία αίτηση διαγραφής στη
Γραμματεία.
 Κάθε μέλος οφείλει να ενημερώνει με έγγραφη αίτηση τη Γραμματεία για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα που
θέλει να παρακολουθήσει. Η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίοδο εγγραφών και υπόκειται στην
επιχείρηση για την έγκριση του σχετικού αιτήματος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 Το ποσό της εγγραφής καταβάλλεται με την κατάθεση της αίτηση, αφορά όλες τις ομάδες των μελών και δεν
επιστρέφεται.
 Για την πληρωμή διδάκτρων έτους ή τριμήνου απαιτείται προεξόφληση τον πρώτο μήνα της ετήσιας εγγραφής ή του
τριμήνου αντίστοιχα. Διαφορετικά δεν ισχύει η έκπτωση και η εξόφληση γίνεται κανονικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε
μήνα.
 Μέλη που διακόπτουν τη φοίτησή τους για ένα χρονικό διάστημα και την επαναλαμβάνουν μέσα στην ίδια διδακτική
περίοδο, οφείλουν να καταβάλουν και τα δίδακτρα της διακοπής.
 Σε μέλος που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις σε διάστημα εντός τριών μηνών, δεν επιτρέπεται η
περαιτέρω παρακολούθηση μαθημάτων και η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις των τμημάτων.
 Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά κατασκευής και έκθεσης των δημιουργιών τους, βαρύνουν αποκλειστικά τα μέλη.
Το ίδιο ισχύει για τη χρήση στολών και ενδυμασιών για τη συμμετοχή των μελών σε χορευτικές ή γυμναστικές
εκδηλώσεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 Τα μέλη οφείλουν κατά την είσοδό τους στο μάθημα να υπογράφουν στα παρουσιολόγια.
 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας των μελών σε 3 συνεχή μαθήματα ή σε 5 μαθήματα στο σύνολο της
διδακτικής περιόδου, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τους αντικαταστήσει με αιτούντα από τη σειρά
προτεραιότητας.
 Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν μόνο στα εργαστήρια που έχουν ενταχθεί.
 Η ένταξη των μελών σε τμήματα γίνεται ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης, κατόπιν σχετικής αξιόλογησης από τους
καθηγητές. Ειδικότερα για το τμήμα χορωδίας, η ένταξη γίνεται κατόπιν ακροάσεως από τον υπεύθυνο μαέστρο τις
ημέρες και ώρες που πραγματοποιούνται οι πρόβες.
 Η συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις του τμήματος και ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου, αποτελεί στοιχειώδες
καθήκον.
 Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, το τμήμα συναποφασίσει με τον καθηγητή να
πραγματοποιηθεί το μάθημα εκτός προκαθορισμένων χώρων διδασκαλίας (π.χ. επίσκεψη σε μουσείο, εξωτερικές
λήψεις κ.α.), καθώς και στην περίπτωση που χρειαστεί να οριστεί κάποια αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας, ακύρωση ή
αναβολή ενός μαθήματος, προσωρινή αντικατάσταση ενός καθηγητή ή προκύψει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, οι
καθηγητές των τμημάτων οφείλουν να συμπληρώνουν ειδικά έντυπα και να τα παραδίδουν στη Γραμματεία μία
εβδομάδα νωρίτερα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 Τα μέλη οφείλουν να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο και στις
αίθουσες διδασκαλίας.
 Η συμπεριφορά των μελών πρέπει να είναι κόσμια και επιπλέον, τα μέλη οφείλουν να φροντίζουν, να σέβονται και
να διατηρούν καθαρούς και τακτοποιημένους τους χώρους διδασκαλίας.
 Για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων στους χώρους διδασκαλίας η επιχείρηση δεν φέρει καμία
ευθύνη.
 Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών στους χώρους των εργαστηρίων των τμημάτων.
 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων που διεξάγονται τα μαθήματα.
 Κατά την άφιξη των ανήλικων παιδιών στο μάθημα και ιδιαίτερα κατά την αποχώρηση τους από αυτό, επιβάλλεται η
συνοδεία τους από τους γονείς – κηδεμόνες.
 Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται αποκλειστικά σε μέλη και διδάσκοντες.
ΜΑΡΟΥΣΙ ..…-….-2018
Ο/Η αιτών/ούσα
………………….

