
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 
 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ 

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Συμπληρωμένη Αίτηση εγγραφής (διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας και στα

γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.)
3. Πιστοποιητικό Καρδιολόγου ή Παθολόγου για τους ενήλικες
4. Για τους Δημότες ή Κάτοικους ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ που να πιστοποιείται η

κατοικία.
5. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
6. Με την παραλαβή της κάρτας Αντίγραφο πληρωμής μηνιαίου αντιτίμου 20€, εφ’ 

όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. Παρέχετε τη δυνατότητα κατόπιν
κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών παραλαβής ημερήσιας κάρτας στις
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου.

       Διευκρινήσεις για την λειτουργία του Δημοτικού Ανοικτού 
Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου: 

1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των αθλουμένων στην πισίνα, χωρίς προηγουμένως
να έχει γίνει χρήση λουτρού καθαριότητας & ποδόλουτρο με σαπούνι και σε
περίπτωση που γίνεται χρήση της τουαλέτας κατά τη διάρκεια της προπόνησης,
το λουτρό επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

2. Οι αθλούμενοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν μαγιό στους χώρους των ντους
(λουτρό), όπως επίσης μαγιό και σκουφάκι όταν είναι μέσα στην πισίνα.

3. Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον τρεiς ώρες
από το φαγητό

4. Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση σε αθλητές - αθλήτριες με οποιαδήποτε
δερματική πάθηση και με εκδορές (πληγές) στο σώμα τους.

Τα μέλη οφείλουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο προσωπικό του Δημοτικού Ανοικτού 
Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου, όσο και στους συναθλητές, σε ότι αφορά θέματα: 
λεξιλογίου, συμπεριφοράς και κανόνων ατομικής καθαριότητας και υγιεινής. 
Τα μέλη υποχρεούται να ακολουθούν πάντα τις υποδείξεις του προσωπικού και των 
υπευθύνων του Κολυμβητηρίου. 

Εκ της Διοικήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. 
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