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Ανακοίνωση
Ο Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου ανακοινώνει πως ξεκινά
τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους του έτους 2016 – 2017. Στο Αθλητικό
Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοικοι (ενήλικες και παιδιά) ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα αθλητισμού, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης που διατίθεται από τις υπεύθυνες γυμνάστριες των προγραμμάτων, από τα γραφεία του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» στο δημαρχείο
Αλοννήσου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alonissos.gov.gr).
Η συνδρομή στα αθλητικά προγράμματα ορίζεται για την περίοδο 2016-2017 ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ € /ΜΗΝΑ
 Άσκηση στην προσχολική ηλικία 15,00 ευρώ
 Αθλητισμός και παιδί 15,00 ευρώ
 Άσκηση στην εφηβική ηλικία 15,00 ευρώ
 Άσκηση νέων 15,00 ευρώ
 Άσκηση στην τρίτη ηλικία 15,00 ευρώ
 Άσκηση ενηλίκων 15,00 ευρώ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:
 10,00 € συγγενής 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας
 10,00 € τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
 10,00 € μονογονεϊκές οικογένειες (έως και το 17ο έτος του/των παιδιών)
 10,00 € για το δεύτερο, το τρίτο και παραπάνω τμήμα άθλησης που συμμετέχει ο ίδιος
αθλούμενος (στο πρώτο τμήμα κανονική συνδρομή)
 10,00 € οι άνεργοι υποδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε κάθε ανανέωση
συνδρομής.
 10,00 € το ανήλικο/α παιδί/παιδία αν και οι δυο γονείς άνεργοι
Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο ή κάρτα ή ταυτότητα της ιδιότητας
τους προκειμένου να απολαμβάνουν την ειδική τιμή.
Στην περίπτωση διπλής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
 Η συνδρομή καταβάλλεται ανά μήνα
 Η συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα ή τα τμήματα από τον
αθλούμενο.
 Δεν υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής για κανένα από τα τμήματα άθλησης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
γραφεία του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων» στο
τηλέφωνο 24243-50212 και με τις υπεύθυνες γυμνάστριες των προγραμμάτων.
Αναγνώστου Μαρία – τηλ.: 6978256092 και 2424065409
Μαλαματένιου Χριστίνα – τηλ.: 6972094203 και 2424065545
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Χρήστου

