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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιθυμώ να εγγραφώ στην σχολή (τμήμα βασικής εκπαίδευσης ) , προκειμένου να λάβω τα

αναγκαία μαθήματα και να τηρήσω όλες τις απαραίτητες διαδικασίες , ώστε να συμμετάσχω

στις εξετάσεις για δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους .

Ενόψει αυτών : 

Α.i.Εξουσιοδοτώ την  σχολή  να  προβεί  επ΄ονόματι  και  για  λογαριασμό μου  ενώπιον   κάθε

Λιμενικής  Αρχής σε  κάθε  ενέργεια  που απαιτείται  ώστε  να  λάβω μέρος στις  εξετάσεις  για

δίπλωμα  χειρισμού ταχύπλοου σκάφους (ΑΧΤΣ) 

   ii.Εξουσιοδοτώ την σχολή  για την υποβολή αρχικής/τροποποιητικής αίτησης συμμετοχής

μου  στις  εξετάσεις  μέσω  του  Πληροφοριακού  συστήματος  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  ή  στην  ακύρωση

σχετικής  υποβληθείσας αίτησης 

   iii.Εξουσιοδοτώ την σχολή για την εκ νέου υποβολή αίτησης συμμετοχής  μου στις εξετάσεις

στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε περίπτωση αποτυχίας στο πρακτικό ή θεωρητικό σκέλος  ή μη προσέλευσή

μου στις εξετάσεις  

   iv.Εξουσιοδοτώ για την παραλαβή ΑΧΤΣ κατόπιν .επιτυχούς συμμετοχής μου στις εξετάσεις

Β. Χορηγώ στην σχολή 

   i.αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας 

   ii.αντίγραφο διπλώματος οδήγησης 
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Γ. Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

    i. Έχω ηλικία άνω των 18 ετών.

    ii. Γνωρίζω κολύμβηση.

    iii.. Το προσωπικό της Σχολής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημά μου

ήθελε συμβεί κατά      τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στα σκάφη και ότι επιβαίνω στο

σκάφος με δική μου ευθύνη.

   iv. Είμαι υγιής και δεν πάσχω από οποιοδήποτε νόσημα που θα μπορούσε να εκδηλωθεί

κατά τη διάρκεια  

    των μαθημάτων.

    v. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω κατά την εγγραφή μου προκαταβολή  και

το υπόλοιπο  μέχρι το τελευταίο μάθημα πριν τις εξετάσεις εφόσον η σχολή έχει εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις της προς εμένα και συγκεκριμένα  μου έχει παράσχει την  συμφωνηθείσα

πρακτική  εκπαίδευση ………….ώρες εκ των οποίων  δύο (2) ώρες στην ανοικτή θάλασσα

και θεωρητική εκπαίδευση ……….ώρες και μου έχει χορηγήσει το αναγκαίο υλικό για την

θεωρητική κατάρτισή μου  . Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αν για οποιοδήποτε λόγο

εγκαταλείψω την εκπαίδευση.

Δ. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει

τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Τα Προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την BLUE SPEED ACADEMY και

τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δημήτριο Χριστόπουλο στο αναγκαίο μέτρο  για την υλοποίηση

εκ μέρους του όλων των ανωτέρω  ενεργειών για τις οποίες εξουσιοδοτείται ..

Η  BLUE SPEED ACADEMY  δεν πρόκειται να αποκαλύψει  με οποιοδήποτε τρόπο  τα

προσωπικά σας δεδομένα  σε οποιονδήποτε άλλον ο οποίος δε σχετίζεται  με την λιμενική

αρχή .

Η BLUE SPEED ACADEMY θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα  :

 Για την σύναψη και έκδοση αίτησης προς το Πληροφοριακό Σύστημα Εκδοσης Αδειών

Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους .( Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.)

 Στην υποβολή όλων των απαιτούμενων εντύπων  

ΔΕΚΤΗ

………./………./……….

Ο ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΔΗΛΩΝ                              Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ 

(υπογραφή) (υπογραφή)
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