
Όμιλος Σκουός Λευκωσίας 
Nicosia Squash Association 
 

 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 
 

 
 

P.O.box:24390,1703 Nicosia mobile:99663970 | fax:22876555 | email:nicosiasquashr@cytanet.com.cy | www.nicosiasquash.com                                                1 |1 
 

 

Ο/Η υποφαινόμενος/η, ………………………………………………………………………………….. , με αριθμός μητρώου μέλους του 
ΟΣ Λ/σιας: ………………………. και αριθμό ταυτότητας …………………………….., κατανοώ τις Διευκρινήσεις που έχουν 
εκδοθεί για τον τρόπο λειτουργίας για τη περίοδο 2021-22 αλλά και για την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους 
κανόνες και οδηγίες που θα εκδίδονται κατά καιρούς, για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. 

Για την τρέχουσα περίοδο επιλέγω από τον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων και συγκατατίθεμαι ανά σημείο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 (παρακαλώ δηλώστε με ✓) 

Στη περίπτωση μέλους που κατείχε το SQUASH LEAGUE - START UP κατά τη περίοδο 2020-21, λαμβάνει 
επέκταση της συνδρομής του και την τρέχουσα περίοδο 2021-2022 και αφαιρείται το ποσό των €30 της 
συνδρομής από το σύνολο των €110. Παρακαλώ δηλώστε ανάλογα. 

Επιπλέον, στη περίπτωση που κατέχει ενεργή κάρτα γηπέδου, δύναται να μην συμπεριληφθεί στο πακέτο του η 
αγορά νέας κάρτας και να πληρώσει μόνο το δικαίωμα συμμετοχής ανά γύρο που ανέρχεται στα €45. Παρακαλώ 
δηλώστε ανάλογα. 

SQUASH LEAGUE - START UP 

Συνδρομή περιόδου 2021-22, Squash League 2021-22|R1, Κάρτα γηπέδων 5ώρες 

 

€110 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ €30  

SQUASH LEAGUE/ανά γύρο 

Squash League 2021-22|γύρο 

Juniors: Squash League 2021-22|γύρο 

 

€45 

€30 

 

 

 

ΚΑΡΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Κάρτα  γηπέδου 5 ωρών 

Κάρτα  γηπέδου 10 ωρών 

 

€45 

€80 

 

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (παρακαλώ δηλώστε με ✓) 

Δίνεται τη συγκατάθεση σας για το σημείο 5 των περί ανάρτησης φωτογραφιών 
και βίντεο διευκρινήσεων της λειτουργίας του ΟΣ /Λ/σίας; ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 

Δίνεται τη συγκατάθεση σας για το σημείο 6 των περί διατήρησης και υποβολής 
στοιχείων στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για σκοπούς ιχνηλάτισης. ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 

 

COVID-19 

Ο κάθε χρήστης, με δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα σκουός στο κλειστό γυμναστήριο Τάσος Παπαδόπουλος-
Ελευθερία, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες και οδηγίες που θα εκδίδονται κατά καιρούς, 
καθώς επίσης να συγκατατεθεί στο σημείο 6 των διευκρινήσεων λειτουργίας του ΟΣΛ/σίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα απαγορεύεται η πρόσβαση και η παρούσα αίτηση δεν γίνει αποδεκτή. 

 

 

Υπογραφή:    …………………………                   Ημερομηνία:    ……………………… 


