
Το έντυπο αυτό τυπώνεται συμπληρώνεται, υπογράφεται από τον κηδεμόνα και
α. στα κλειστά  σχολεία αποστέλλεται ηλεκτρονικό αντίγραφο του στο email της  ΕΜΕ μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της συνδρομής και όταν ανοίξουν τα σχολεία επιστρεφεται στο
σχολειο  ή
β. στα ανοιχτά σχολεία επιστρέφεται στο σχολείο μαζί με την συνδρομή του περιοδικού.

Α/Α Αίτησης
Κωδικός μαθητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παράρτημα Βοιωτίας
Τηλ. 22610 22033     6937340196
Email: hms.viotias@gmail.com
3ος πρωτότυπος διαγωνισμός μαθηματικών
ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021
Σάββατο 3 Απριλίου 2021 για μαθητές από τη
Β΄ τάξη του Δημοτικού έως τη Γ' τάξη του
Γυμνασίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κηδεμόνα
Επώνυμο
κηδεμόνα

Όνομα
κηδεμόνα

Τηλέφωνα
Επικοινωνίας
(σταθερό & κινητό)

E-mail:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ μαθητή/τριας ΦΥΛΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ μαθητή/τριας ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
μαθητή/τριας
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (προέλευσης) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

ΔΗΛΩΣΗ κηδεμόνα
Με την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα τα εξής:
Α.επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» της 
Ελληνικής  Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) στο  εξεταστικό κέντρο: ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Β.
αποδέχομαι  τη  δημοσίευση  του  ονόματος  του  παιδιού μου  (εφόσον  διακριθεί)   στην ιστοσελίδα  του 
διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  της ΕΜΕ,  η  οποία  θα  περιέχει τα 
αποτελέσματα των διακριθέντων μαθητών/τριών του διαγωνισμού. Γ. επιτρέπω  στην  ΕΜΕ  να  μου  αποστείλει 
ειδοποιήσεις,    πριν  και  μετά  τον  διαγωνισμό, στο  mail  το  οποίο  δήλωσα  στο  εξεταστικό  κέντρο στο  οποίο 
ενεγράφη το παιδί μου, προκειμένου να μου παρέχει πληροφορίες που  αφορούν 
τη συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
(εάν βραβεύτηκε, πότε και σε ποιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης, αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,  κλπ). Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική
Μαθηματική Εταιρεία και για το σκοπό που συμπληρώνεται η φόρμα αυτή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………….
Ο/Η δηλών/δηλούσα

υπογραφή
______________________________________________________________________________________________

Έχω καταθέσει τη  συνδρομή  10 ευρώ για το 3ο ΤΕΥΧΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
( κυκλώστε και συμπληρώστε την ημερομηνία)
❏ στο σχολείο φοίτησης του παιδιού μου
❏ στην ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ …………….
❏ στην ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε λογαριασμό της EUROBANK .ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ……………

mailto:viotias@gmail.com

