
  Νέα αρχή, νέες Ακαδημίες, νέα προσπάθεια 

 

Μια νέα αθλητική περίοδος ξεκινά, συνεχίζοντας την προσπάθεια "επιστροφής" του Σ.Ε.Φ.Α 

Ανδραβίδας, για μετάδοση των ιδεών του αθλητισμού μέσω της ανάπτυξης του αθλήματος 

του Μπάσκετ. Σας προσκαλούμε να εμπιστευθείτε σε μας τα παιδιά σας για την αθλητική 

διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξή τους. 

Στόχος μας είναι η εξειδικευμένη μάθηση των δεξιοτήτων του αθλήματος της 

καλαθοσφαίρισης με προπονητές και σύγχρονες μεθόδους μάθησης και διαπαιδαγώγησης, 

που στοχεύουν να βοηθήσουν τους/τις αθλητές/τριες: 

 Να αποκτήσουν υγιή αθλητική νοοτροπία 

 Να διοχετεύσουν την ενεργητικότητα τους σε αθλητικές δραστηριότητες 

 Να μάθουν να συνεργάζονται με συμπαίχτες, προπονητές και εφόρους 

 Να λαμβάνουν αποφάσεις και να αποκτούν ευθύνη των ενεργειών τους κατά την 

προπόνηση και τον αγώνα 

 Να χαρούν παίζοντας basket 

 Να υιοθετήσουν ως στάση ζώνης το ‘’ευ αγωνίζεσθε’’. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Νέοι αθλητές/αθλήτριες γεννηθέντες από 1998 και μεταγενέστερα τόσο για τις Ακαδημίες 

κοριτσιών όσο και αγοριών 

Υπεύθυνοι έφοροι:  ΤΜΗΜΑ JUNIOR-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(5-10): Κορομηλάς Παναγιώτης 

                             ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(10-15): Βαρούνης Τάκης 

Οι αιτήσεις θα γίνονται στα σημεία εγγραφών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα οικονομικά 

θα πραγματοποιηθουν εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα και οι γονείς θα ενημερωθουν 

τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους του σωματείου. 

Το πρόγραμμα προπονήσεων θα καθορισθεί με την ολοκλήρωση των εγγραφών από τον 

υπέυθυνο των Ακαδημιών Φουσκαρίνη Κωνσταντίνο και τους προπονητές Κοτσαύτη Γιώργο 

και Γρηγοροπούλου-Νικητοπούλου Χριστίνα 

Διάρκεια προπονήσεων 60 λεπτά, 2 με 3 φορές την εβδομάδα 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                   

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ  Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.                                  

 ΔΥΟ(2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ    

 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΑΠΟ ΚΕΠ)                                        

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

5 Ευρώ εγγραφή και 10 Ευρώ μηνιαία συνδρομή (5 Ευρώ το 2ο παιδί, δωρεάν το τρίτο) 

Η ετήσια χρηματική συνδρομή περιλαμβάνει: 

1. Ένα σετ προπόνησης(σορτσάκι, double-face φανέλα), 1 ταυτότητα αθλητή 

2. Συμμετοχή σε 2 με 3 προπονήσεις την εβδομάδα διαρκείας 60 λεπτών 

3. Ετήσιο Αναμνηστικό Δίπλωμα συμμετοχής στις Ακαδημίες του Συλλόγου 

4. Διάφορα ενημερωτικά έντυπα – φωτοτυπίες για τον αθλητή/τρια και γονέα 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Βιβλιοπωλείο «Αλφαβητάριο» - Ανδραβίδα 

Βιβλιοπωλείο «Κόμβος», Διονυσοπουλου Δέσπινα - Ανδραβίδα  

Βιβλιοπωλείο «Πασπαλιάρη» - Ανδραβίδα  

Βιβλιοπωλείο «Άρωμα Χαρτιού» - Τραγανό  

 

Τηλ.Επικοινωνίας: 69 7676 5959 (Κλαπαύτης Βασίλης), 694 744 8564 (Βαρούνης Τάκης) 



 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ  

Επιθυμω να εγγραφώ στο σωματειο ΣΕΦΑ στο τμήμα μπάσκετ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ                  Ημερομ. Εγγραφής ……/……/201 

Επώνυμο 
 

Όνομα 
 

Όνομα Πατρός 

Όνομα Μητρός 

Τόπος γέννησης 

Ημερομηνία γέννησης 
 

Ιθαγένεια 
 

Διεύθυνση 

(Πόλη / Οδός / αριθμός / Τ.Κ) 

 

Σημειώστε τυχόν παιδικές 

ασθένειες που έχει περάσει ο 

αθλητής/αθλήτρια. Υπάρχουν 

άλλα προβλήματα αλλεργίας ή 

αναπνευστικά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________  /_________________________ 

_________________ /_________________________  
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας                _________________ /_________________________  

(Πατρός / Μητρός / Οικίας / Αθλητή) ___________________ /____________________________ 

 
E-mail 

 
Σχολείο 

 
Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή του ή της υιού/κόρης μου ως 
αθλητή/αθλήτρια στην Ακαδημία του ΣΕΦΑ και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή 
του/ της στις δραστηριότητες του Συλλόγου σύμφωνα με τον κανονισμό του. 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                                                                                 ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ  Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.                                 ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

 ΔΥΟ(2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ    

 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΑΠΟ ΚΕΠ)                                        
                                                                                                                                                     Ο ΓΟΝΕΑΣ   Ή  ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 

 
 
 
 
ΠΑΡΑTΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από φωτογραφίες, Δελτίο υγείας και πρόσφατο 

επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως(από το 

ΚΕΠ).  

O σύλλογος δε φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό των αθλητών/αθλητριών κατά τη 

διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων 

 

Σ.Ε.Φ.Α. Εθνικής Αντιστάσεως 18, 27051, Ανδραβίδα, Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο ΑΕΘΛΙΟΝ 
Τηλ: 69 7676 5959 (Κλαπαύτης Βασίλης), 6947448564(Βαρούνης Τάκης), 6978063784(Κορομηλάς Παναγιώτης) 


