
 

 

 

Δήλωση συμμετοχής στο Vermio Soccer Festival 2019 

Στοιχεία Ακαδημίας 

Όνομα Ακαδημίας:  

Ημερομηνία συμμετοχής:  

Κατηγορία τμήματος:  

Προπονητής:  

Τηλέφωνο/ e-mail προπονητή:  

Τηλέφωνο/ e-mail ακαδημίας:  

Υπεύθυνος κράτησης:  

Στοιχεία ποδοσφαιριστών 

Α/Α Επίθετο / Όνομα Ημερ. Γενν. Δωμάτιο Σύνολο Προκ/λή Υπόλοιπο 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία των ποδοσφαιριστών είναι αληθή. Επίσης έχω ενημερωθεί και 
συμφωνώ με τους όρους της προκήρυξης και της δήλωσης συμμετοχής. 

 

Ονοματεπώνυμο / υπογραφή 
 



 

 

 Συγκεντρωτικά στοιχεία κράτησης – συμμετοχής 

*συμπληρώνεται από τη διοργάνωση 

Ξενοδοχείο*:  

Δωμάτια: 
1κλ 2κλ 3κλ 4κλ 5κλ 

     

Σύνολο:  

Προκαταβολή Α’:  

Προκαταβολή Β’:  

Τελικό Υπόλοιπο:  

 

Ενημερωτικό ομάδων για τις δηλώσεις συμμετοχής 
 

1. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι ακριβή και 
αληθή. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ονόματα και στις ημερομηνίες 
γέννησης των παιδιών που συμμετέχουν. Ποδοσφαιριστής που δεν αναγράφεται στη 
δήλωση συμμετοχής δε μπορεί να συμμετέχει. Επίσης, με βάση τη δήλωση συμμετοχής 
γίνεται η ανακοίνωση των ονομάτων κατά την τελετή λήξης. 

 

2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποστέλλονται με email στο info@explosivo.gr ή με 
fax στο 2310488603 
 

3. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν δελτία ή πιστοποιητικά γέννησης των 
ποδοσφαιριστών, ενημερωμένη κατάσταση υγείας και την υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εξεταστεί από γιατρό. 
 

4. Όλες οι ομάδες για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταβάλουν 
το 50€/ ανά οικογένεια ως προκαταβολή στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία του κάθε τουρνουά. 
 

Τράπεζα: Πειραιώς 
Λογαριασμός: 5266 0221 18496 

IBAN: GR47 0172 2660 0052 6602 2118 496 

Δικαιούχος: Α. Βαφειάδου – Α. Στυλιανού Ο.Ε. 
Αιτιολογία: Όνομα ομάδας | ηλικιακή κατηγορία ομάδας | ημερομηνία τουρνουά 

 

5. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να εξοφλήσουν το κόστος συμμετοχής τους, πριν την 
έναρξη του τουρνουά. 
 

6. Μετά τη δήλωση συμμετοχής μπορεί να ακυρωθεί μόνο μέχρι το 10% των συμμετοχών. 
Για ακυρώσεις πάνω του 10% των συμμετοχών χρεώνονται ακυρωτικά 50€ ανά 
συμμετοχή. 
 

7. Παιδιά δηλωμένα σε μια ηλικιακή κατηγορία μπορούν να αγωνιστούν και σε μεγαλύτερες 
ηλικιακές κατηγορίες μόνο με την ακαδημία τους, δεδομένου ότι έχουν δηλωθεί στην 
αίτηση συμμετοχής από την αρχή και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες. 
 

8. Η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών απαγορεύεται από μια ακαδημία σε άλλη. Ισχύ έχει η 
πρώτη δήλωση συμμετοχής. 
 

9. Σε περίπτωση που η ομάδα δε διανυκτερεύσει στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, το κόστος 
συμμετοχής είναι 20€/άτομο για 31/5-2/6/2019 (U7|U8) & 7-9/6/2019 (U8|U10), 25€/ 

άτομο για 15-17/6/19 (U10|U12|U14) και 30€ για 20-23/6/2019 (U12|U14|U16). Όλα 
τα ποσά των συμμετοχών χωρίς διαμονή, πρέπει να κατατεθούν προκαταβολικά. Στις 
παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται διαμονή, διατροφή και οποιαδήποτε τοπική 
μεταφορά. 
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