
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φύλαξης καλαντωδού

Στοιχεία γονέα / κηδεμόνα:
Επώνυμο: ...................................................................................................................................
Όνομα: .......................................................................................................................................
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη): .........................................................................................
Τηλέφωνο: .................................................................................................................................
Αριθμός Ταυτότητας (κερδίζουν οι λήγοντες): ................................................................................
Είδος συγγένειας: ........................................................................................................................

Στοιχεία παιδιού προς φύλαξη:
Επώνυμο: ...................................................................................................................................
Όνομα: .......................................................................................................................................
Ηλικία: ........................................................................................................................................

Επιθυμητά στοιχεία φύλακα:
Ύψος: .........................................................................................................................................
Βάρος: ........................................................................................................................................
Χρώμα μαλλιών: ..........................................................................................................................
Χρώμα ματιών: ............................................................................................................................
Ηλικία (πραγματική): ...................................................................................................................
Ηλικία (εμφάνισης): .....................................................................................................................
Ομιλών/-ούσα: ΝΑΙ              ΟΧΙ
Γλώσσες επικοινωνίας: .................................................................................................................
Ικανότητα τραγουδιού: ΝΑΙ              ΟΧΙ
Μουσικές γνώσεις: ΝΑΙ              ΟΧΙ
Μουσικά όργανα: .........................................................................................................................

Λοιπές σημειώσεις: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Έχοντας υπόψη τις συνέπειες των εθνικών νόμων περί τήρησης των κειμένων νόμων, περί 
αναψυκτηρίων, περί βίντεο, περί κλέους χρυσόν αιώνα, καθώς και τους διεθνείς νόμους 
περί αντιγραφής λογοτύπων εταιριών, πνευματικών δικαιωμάτων, ασμάτων ηρωικών τε και 
πενθίμων καθώς και των εορταστικών ύμνων αυτών, δηλώνω υπευθύνως και αιτούμαι 
ασφαλώς την φύλαξη του ως άνω αναφερομένου παιδιού κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας 
των καλάντων εις άπασαν την επικράτεια.

Ο/Η δηλών/ούσα
(διαγράψτε τα ακατάλληλα και βάλτε και αποκάτω την υπογραφή σας)

                                            

Ασφαλώς Κάλαντα Α.Ε.
Καρόλου Σεκιουριτάδα 2007-2008

GR-99999 Τρομόπολις
ΕΛλάς



Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

1. Στοιχεία γονέα / κηδεμόνα: Συμπληρώστε τα στοιχεία με τα οποία είστε 
γνωστός και μη εξαιρετέος ως γονέας / κηδεμόνας / έχων-ουσα την επιμέλεια κτλ. 
Φροντίστε δια την ακρίβεια των συμπληρούμενων στοιχείων, άλλως υπάρχει 
κίνδυνος όπως σας παραδοθεί διαφορετικό παιδί μετά το πέρας της υπηρεσίας μας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας: 
με την ολοκλήρωση κάθε εορταστικής περιόδου, γίνεται κλήρωση με την αυτόματη 
συμμετοχή των γονέων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες μας, με δώρο ένα από τα 
παιδιά που δεν παρελήφθησαν από τους γονείς των.

2. Στοιχεία παιδιού προς φύλαξη: Συμπληρώστε τα στοιχεία του παιδιού που θα 
λέει τα κάλαντα και το οποίο θέλετε να προφυλαχθεί από τυχόν τρομοκρατικές ή 
άλλως επιθετικές ενέργειες (αρπαγή χαρτζιλικίου, αρπαγή κινητού, αρπαγή 
υποδημάτων ωλστάρ πρασίνων, αρπαγή μιντιαπλέηερ κ.ο.κ.).

3. Επιθυμητά στοιχεία φύλακα: Η εταιρία μας διαθέτει μια πληθώρα φυλάκων που 
δύνανται όπως συνοδεύσουν το παιδί στα κάλαντα. Για την καλύτερη επιλογή 
φύλακα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα επιθυμητά στοιχεία, ώστε ο φύλακας 
να ταιριάζει με την καλαντοπαρέα σε εμφάνιση, ύφος, στυλ κτλ. Παρακαλούμε να 
δοθεί η δέουσα προσοχή κατά την συμπλήρωση των στοιχείων, ειδάλλως ο 
φύλακας θα ομοιάζει όπως η μύγα εν τω ληγμένω γάλα, γεγονός που θα κάνει μπαμ 
από (αρκετά) μακριά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού. Ιδιαίτερα θα 
θέλαμε να τονίσουμε ότι ο φύλακας μπορεί είτε να μην ανοίγει καθόλου το στόμα 
του, είτε να μιλάει, να συμμετέχει στα κάλαντα τραγουδώντας ή συνοδεύοντας με 
κάποιο μουσικό όργανο. Τα πάντα είναι στην Κίνα και στο χέρι σας! 

4. Λοιπές σημειώσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε πιστεύετε πως θα βοηθήσει την 
εταιρία μας να σας προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!

Ασφαλώς Κάλαντα Α.Ε.
Καρόλου Σεκιουριτάδα 2007-2008

GR-99999 Τρομόπολις
ΕΛλάς


