
 

 

The G C School of Careers 
2019-2020 

BASKETBALL ACADEMY REGISTRATION FORM 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 

STUDENT’S INFORMATION / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Last name / Επώνυμο:   

First Name / Όνομα:   

Date of Birth / Ημερομηνία Γέννησης:  

Home Address (Street, Number, Post Code & Area) /  
Διεύθυνση Οικίας (Οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας & Περιοχή) : 

 

Home Telephone Number / Σταθερό Τηλέφωνο Οικίας:  

PARENTS’/GUARDIANS’ INFORMATION / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 MOTHER / ΜΗΤΕΡΑ FATHER / ΠΑΤΕΡΑΣ 

Name & Surname / Ονοματεπώνυμο:    

Mobile Number /  Κινητό Τηλέφωνο:   

Email  / Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   

 

 

I attach medical certificate (from a general practitioner or pediatrician) which declares that the participant does not suffer from any health 

problem which prohibit his participation in athletic activities / Επισυνάπτω ιατρική βεβαίωση (από παθολόγο ή παιδίατρο) στην οποία 

δηλώνεται ότι το παιδί μου δεν πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο απαγορεύει τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες 

 
OTHERWISE, / ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, 

With this letter, I hereby declare that: 

1. I allow my child to participate in the G C School Academy. 

2. The participant does not face any health problems that would prevent his/her participation in athletic activities. 

3. I hereby declare that the Academy does not hold any responsibility regarding health issues that may arise from the attendance of my 

child in the Academy and/or during his/her participation in the training sessions/ athletic matches. 

 

Με το παρόν έντυπο, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου στην Ακαδημία του G C School. 

2. Το παιδί μου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που εμποδίζουν τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες. 

3. Η Ακαδημία ουδεμία ευθύνη φέρει για όποια προβλήματα υγείας μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή λόγω της συμμετοχής του 

παιδιού μου στις προπονήσεις/ παιχνίδια ή για τυχόν ατυχήματα στο χώρο της Ακαδημίας. 

FOR OFFICIAL USE ONLY / ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

Atlantis code:  

 ______________________________________                  ________________________                       _____________________ 
   

         Parent’s or Guardian’s Full Name/ 
        Ονοματεπώνυμο Γονέα ή Κηδεμόνα                         Signature/Υπογραφή                      Date/Ημερομηνία 

 


