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Λεσθωζία, 17 Μαρηίοσ 2018 
 

Αρ.Πρωη.: 2018/0346 
 

Προς: Γολείς θαη Κεδεκόλες Λσθοπούιωλ 76ες Αγέιες Λσθοπούιωλ 
 

Αγαπεηοί Γολείς θαη Κεδεκόλες, 
 

Θέκα: Καηαζθήλωζε 76εο – 86εο – 99εο  – 107εο – 286εο Αγέιεο Λπθνπνύιωλ  

(07-14/07/2018) 
 

Λίγοη κόλο κήλες κας τωρίδοσλ από ηελ θιηκάθωζε ηες προζθοπηθής τροληάς ποσ είλαη ε ζερηλή κας 
θαηαζθήλωζε. Όπως έτεη αποθαζηζηεί από ηο επηηειείο ηες Αγέιες κας , ε ζερηλή κας θαηαζθήλωζε ζα 
πραγκαηοποηεζεί από ηης 07 κέρξη 14 Ινπιίνπ 2018 ζηολ θαηαζθελωηηθό τώρο ηοσ ώκαηος Προζθόπωλ 
Κύπροσ ζηα Πιαηάληα. 
 

Γηα ηολ βέιηηζηο προγρακκαηηζκό, ηες θαηαζθήλωζες ηόζο από πιεσράς δηθής κας όζο θαη από ηε δηθή ζας 
πιεσρά παραθαιούκε όπως ζσκπιερώζεηε ηελ επηζσλαπηόκελε προθαηαρθηηθή δήιωζε ζσκκεηοτής γηα ηελ 
θαηαζθήλωζε. 
 

Οη ζσκπιερωκέλες δειώζεης ζσκκεηοτής ζα πρέπεη λα κας επηζηραθούλ κέτρη ηο άββαηα 28 Απξηιίνπ 
θαηά ηελ δηάρθεηα ηωλ ζσγθεληρώζεωλ κας.  
 

Η θαηαζθήλωζε εθηηκάηαη όηη ζα θοζηίζεη γύρω ζηα €100 - €110. Γηα ηε δηθή ζας εσθοιία, ηο θόζηος ηες 
θαηαζθήλωζες ζα θαηαβιεζεί ζε 3 δόζεης : 
 

Α’ δόζε: € 40 κέτρη ηης 28 Απρηιίοσ 
 
Β’ δόζε: € 40 κέτρη ηης 19 Μαΐοσ 
 
Γ’ δόζε: € 20 ή € 30 αλαιόγως ηειηθού θόζηοσς, κέτρη ηης 09 Ιοσλίοσ  

 
Η δεύηερε δόζε (40 επξώ) ζα δοζεί κε ηελ αλαισηηθή δήιωζε ζσκκεηοτής ποσ ζα ζας δοζεί ζύληοκα. 
 
ας εσταρηζηούκε εθ ηωλ προηέρωλ γηα ηελ ζσλεργαζία ζας.  
 

Με προζθοπηθούς ταηρεηηζκούς,  
 

 

 
                                                                         

                  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΘΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

 

Δγώ ο/ε _____________________________ παηέρας/κεηέρα/θεδεκόλας ηοσ Λσθοπούιοσ 

____________________________________ δειώλω προθαηαρθηηθά ηο παηδί κοσ γηα λα ζσκκεηάζτεη ζηελ 

ζερηλή θαηαζθήλωζε ηες Αγέιες ποσ ζα γίλεη από ηης 07 - 14 Ινπιίνπ 2018 θαηαβάιιοληας ηο ποζό ηωλ 50 

εσρώ γηα ηελ ζσκκεηοτή ηοσ/ηες. 

Τπογραθή Γολέα : 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

Γηάγθος Γηαγθόποσιος 
ΜΟΓΛΗ 

Αρτεγός Αγέιες 

Αργσρώ Καθεηδηή 
ΛΔΩΝ 

Αρτεγός σζηήκαηος 
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ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

 

Δγώ ο / ε  _______________________________________________________________ γολέας /θεδεκόλας ηοσ/ηες 

Λσθοπούιοσ ________________________________________________________________________(Α.Σ.Δ*_____________)  

δειώλω όηη επηηρέπω ζηο παηδί κοσ λα ζσκκεηάζτεη ζηελ Θερηλή Καηαζθήλωζε ηες 76ες Αγέιες ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ζηης 

07 κέρξη 14 Ινπιίνπ 2018 ζηολ θαηαζθελωηηθό τώρο ηοσ ώκαηος Προζθόπωλ Κύπροσ, ζηα Πιαηάληα. 

 

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Οκάδα Αίκαηνο : ___________________________________________________ 

Πάζρεη  ή Έπαζρε από  ρξόληεο παζήζεηο :  
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 
 
___________________________________________________ 

Κνπξάδεηαη εύθνια;  -  Λαραληάδεη εύθνια; 

 

ΝΑΙ_____________               ΟΥΙ_____________ 

Υνξεγείηαη ζην παηδί νπνηαδήπνηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγωγή : 
(αλ λαη ζεκεηώζηε ηα αθρηβή θάρκαθα θαη δοζοιογία)   

 

ΝΑΙ_______    Φάρκαθο & Γοζοιογία _____________________  

ΟΥΙ_______ 

Δίλαη ην παηδί ζαο αιιεξγηθό ; 

 

ε θάρκαθα ; __________________________________________ 

ε ηροθές; ____________________________________________ 

ε άιια; (έληοκα, θσηά, γύρε θιπ) ____________________________ 

Έρεη  θάλεη  αληηηεηαληθό εκβόιην θαη κέρξη πόηε ηζρύεη; 

    

 

ΝΑΙ_____   θαη ηζτύεη κέτρη ______________           ΣΟΤ______ 

ΑΝ ΟΥΙ ,  ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

Τπέθεξε από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο;                        
(Αλ λαη , ποηα;) 

 

_____________________________________________________ 

Τπέζηε πξόζθαηεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο; (Αλ λαη, ηη αθρηβώς;) ____________________________________________________ 

Έρεη πξνβιήκαηα δπζθνηιηόηεηαο;  ΝΑΙ_____________               ΟΥΙ_____________ 

Έρεη νπνηαδήπνηε άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθεξζνύλ; 
 
____________________________________________________ 

Β. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : 
Σν παηδί ζαο : 

1. Φνβάηαη ζην ζθνηάδη ; ΝΑΙ  _____   ΟΥΙ _____ 3. Δίλαη νμύζπκν; ΝΑΙ  _____   ΟΥΙ _____ 

2. Έρεη ηάζεηο απνκόλωζεο ; ΝΑΙ  _____   ΟΥΙ _____ 4.  Μηιά ζηνλ ύπλν ηνπ;  ΝΑΙ  _____   ΟΥΙ _____ 
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Γ. ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : 

1. Έρεη νπνηαδήπνηε αιιεξγία ζε θάπνην θαγεηό; 

(Αλ λαη ζε ποηό;) 

 
____________________________________________________ 

2. Σν παηδί ζαο ηξώεη ηθαλνπνηεηηθά, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν από ην 

θαλνληθό;  
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΑ :___    ΛΙΓΟΣΔΡΟ :___    ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ : ___ 

3. Τπάξρνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηηεηηθέο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα;     
(Αλ λαη ποηα;) 

 
____________________________________________________ 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

Παραθαιώ ζεκεηώζηε οηηδήποηε άιιο λοκίδεηε όηη δελ έτεη θαισθζεί από ηα αλωηέρω θαη τρεηάδεηαη λα γλωρίδοσλ οη Βαζκοθόροη :  

 

 

 

Δ. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ : 

1. Δάλ ζα δνζεί  αλακλεζηηθή κπινύδα ηεο Καηαζθήλωζεο παξαθαιώ 

γηα ην παηδί κνπ λα παξαγγείιεηε ην εμήο λνύκεξν : 
7-8 :___         9-11 :___       12-14 : ___        Small : ___ 

η. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ : 

Όλνκα Παηέξα : ___________________________________ Σειέθωλα : 1. ______________________ 2. _______________________ 

Όλνκα Μεηέξαο : __________________________________ Σειέθωλα : 1. ______________________ 2. _______________________ 

 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξωζε ηελ αίηεζε : 

   

Τπνγξαθή  Ηκεξνκελία 

 

 


