
 

 

Αίτηση Υποψήφιου Μέλους στη Λαλίτσα ΑμΚΕ / Φυσικό Πρόσωπο 

  Προσφώνηση * 

  Κύριος / Κυρία 

 

  Επώνυμο *  

  Όνομα *  

  Ονοματεπώνυμο πατρός *  

  Ονοματεπώνυμο μητρός *                                  

  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου *  

  Διεύθυνση ηλεκ. Ταχυδρομείου *   

  Αριθμός Τηλεφώνου *  

  Ημερομηνία γέννησης *  

  Επάγγελμα *                                

  Διεύθυνση Κατοικίας  

  Πόλη / Νομός / 

  Ταχ. Κώδικας / Χώρα * / 

  Έχω λάβει το ενημερωτικό έντυπο για τα  
υποψήφια μέλη 

 Δέχομαι να λαμβάνω ηλεκτρονική 
ενημέρωση για προγράμματα και δράσεις της 
Λαλίτσα ΑμΚΕ 

                                                  ☐ 

                                                   

                                                  ☐ 

Ατομική, εφάπαξ  εγγραφή:  €30                                            ☐ 

Πρόσθετο  μέλος οικογένειας, εφάπαξ 
εγγραφή:  €10        

Αριθμός πρόσθετων μελών      ☐ 

 

                                                  ☐ 

 

  Ονοματεπώνυμο  πρόσθετου μέλους 

    

……………………………………………….. 

Σύζυγος              /           Τέκνο 

    ☐                                    ☐                

 Συνολικό ποσό    € …. 

                                             Μέθοδος πληρωμής 

 

Μετρητά                                     ☐ 

Τραπεζική κατάθεση                 ☐                 

Άλλος τρόπος (PAYPAL)             ☐               

*(Απαιτείται) 

 
Υπογραφή       ………………………….. 
 



Ημερομηνία    ………………………….. 

 

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτησή σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@lalitsa.com 

● Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων: Οι πληροφορίες της αίτησής σας αποθηκεύονται 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στους Όρους 
Χρήσης, στην Πολιτική σχετικά με τα Cookies και στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων  της 
Λαλίτσα ΑμΚΕ σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και η νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων). Ανά πάσα 
στιγμή μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα 
και τα cookies στον ιστότοπο www.lalitsa.com. 

● Με το ποσό της εγγραφής σας υποστηρίζονται προγράμματα και δράσεις που 
σχεδιάζονται και / ή υλοποιούνται από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ. Θα λαμβάνετε τακτική ενημέρωση 
σχετικά στην  ηλεκτρονική διεύθυνση, εκτός εάν δεν επιλέξετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο 
ανωτέρω. Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις μας διατίθενται στην 
επίσημη ιστοσελίδα μας www.lalitsa.com, καθώς και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (FACEBOOK, INSTAGRAM κ.α.). 

●   ☐ Έχω διαβάσει τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική σχετικά με τα Cookies και 

την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της www.lalitsa.com και συναινώ. 

Ευχαριστούμε, 

Η ομάδα της Λαλίτσας ΑμΚΕ  

mailto:info@lalitsa.com
http://www.lalitsa.com/
http://www.lalitsa.com/

