
ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δελτίο υγείας – Όροι συμμετοχής  

 

 

Prenatal exercise  

Όλνκα…………………………………………     Δπίζεην…………………………………………           

Γηεύζπλζε…………………………………………………………………………………………….. 

Πεξηνρή/Φώξα…………………………………………………………………………………………… 

Email.…………………………………………..  Τει.επηθνηλσλίαο…………………………………  

Ιδηόηεηα………………………………………………………………………………………………… 

Τειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο………………………………Από πνύ κάζαηε γηα καο; Facebook, 

instagram, site, google, από θίιε ή ζπζηάζεηο, ηειεόξαζε, άιιν……………………………… 

Γπλαηθνιόγνο: ………………………………………………………Τειέθσλν:…………………… 

Μαία:  …………………………………………….. Έρεηε θη άιια παηδηά;…………………………  

 

Δβδνκάδα θύεζεο…………………………….. Πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ………………….. 

Υςνο:………….. Βάξνο πξηλ ηελ θύεζε:………………Βάξνο ηώξα:…………………………… 

Πσο ζα ραξαθηηξίδαηε ηνλ ηξόπν δσήο ζαο από ηε ζηηγκή πνπ κάζαηε όηη είζαζηε έγθπνο: 

 

Πεξηγξάςηε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο ζαο: α.θαζηζηηθή  β. νξζνζηαζία  γ.κεηαθίλεζε  δ.ηαμίδηα 

 

Πόζν ζπρλά κεηαθηλήζηε κέζα ζηελ πόιε κε ηα πόδηα? α. θάζε κέξα, β.ζπρλά, γ.ζπάληα 

 

Αθνινπζνύζαηε θάπνην πξόγξακκα άζθεζεο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πξηλ ηελ εγθπκνζύλε; Αλ 

λαη πόζν ζπρλά? 

 



Αθνινπζείηε θάπνην πξόγξακκα άζθεζεο ησξα ζηελ εγθπκνζύλε; 

 

Αθνινπζείηε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή;  

Έρεηε θάπνην πξόβιεκα πγείαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδσ, κέζε, γόλαηα, απρέλα, θαξπνύο, 

ώκνπο, αγθώλεο, αζηξαγάινπο- πέικαηα, πίεζε, θιεβίηηδα, πόλνπο ζηελ πιάηε, ηζρηαιγία, 

πξνβιήκαηα αξηεξηαθήο πίεζεο, δηαβήηε θύεζεο, αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα, αξζξίηηδα, 

επηιεςία, ηζηνξηθό απνβνιήο, ηζηνξηθό εθηξσζεο, πξόβιεκα ζηελ θαξδηά, θάηη άιιν.  

 

Καπλίδαηε πξηλ ηελ θύεζε? …………Αλ λαη πόζα ηζηγάξα ηελ εκέξα? …………… 

Καπλίδεηε θαηά ηελ θύζεζε?............. Αλ λαη πόζα ηζηγάξα ηελ εκέξα?................. 

 

Ο γηαηξόο κνπ είλαη ελεκεξσκέλνο θαη ζύκθσλνο κε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην εμεηδηθεπκέλν 

πξόγξακκα άζθεζεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο! ……………….  

 

Δπηζπκείηε λα ιακβάλεηε ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ην ρώξν καο κέζσ νκαδηθήο ζπλνκηιίαο 

viber, κέζσ κελπκάησλ ή κέζσ email; ……………………………………………………………. 

 

 Κανονιζμοί και όποι σπήζηρ ηων ςπηπεζιών 

 Τα κεληαία παθέηα ζπλδξνκώλ ησλ νκαδηθώλ πξνγξακκάησλ  πξνπιεξώλνληαη θαη έρνπλ ηε 

δςναηόηηηα ολοκλήπωζηρ ζε 30 ημέπερ μεηά από ηην έναπξή ηοςρ, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη 

δελ επηζηξέθνληαη.  

 Η πξνκήζεηα ηεο ηξάπεδαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο επηβαξύλεη ηνλ 

εληνιέα 

 Σε πεξίπησζε ακύπωζηρ κάποιος μαθήμαηορ μηνιαίαρ ζςνδπομήρ ή αηομικού 

μαθήμαηορ,  ενημεπώνεηε  ην Aquabirth, pregnancy & family fitness place ηοςλάσιζηον 24 

ώπερ ππιν. Σηην πεπίπηωζη μη έγκαιπηρ ακύπωζηρ, θα καηαγπάθεηαι ζαν παποςζία. 

 Παξαθαινύκε λα έρεηε θαηαλαιώζεη ην ηειεπηαίν γεύκα 2-3 ώξεο πξηλ θαη λα θνξάηε άλεηα θαη 

θαηά πξνηίκεζε εθαξκνζηά ξνύρα.  

 Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξνζσπηθήο ακέιεηαο, απξνζεμίαο ή ηπραίνπ αηπρήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ην Aquabirth, pregnancy & family fitness place θαη νη πξνπνλεηέο ηνπ, 

δε θέξνπλ νπδεκία επζύλε .  

 Τα κέιε πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Aquabirth, pregnancy & family fitness place. 

 Οη αζθήζεηο ΓΔΝ πξέπεη λα επηρεηξνύληαη ζε θακία πεξίπησζε από ηα κέιε ζε πξνζσπηθό 

ηνπο ρώξν, ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηεο Aquabirth, pregnancy & 

family fitness place. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθώλ, αλαςπθηηθώλ, θαθέ, θαζώο θαη ηζίριεο θαη θαξακέιεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 



 Σε θάζε πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη λα απεπζύλεζηε ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θέληξνπ  

 Η εγγξαθή θάζε λένπ κέινπο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ. 

Βεβαηώλσ ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε όηη, κε ζύκθσλε γλσκάηεπζε θαη ηνπ γηαηξνύ, κπνξώ λα 

ζπκκεηέρσ κε αζθάιεηα ζην πξόγξακκα, θαζώο επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί θαη ζα ηεξώ ηνπο 

θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο.  

                                                                                                                                            Υπογραφή                                           

 

                                                                                                                                           Ημερομηνία 

Ευχαριςτοφμε 

Aquabirth, pregnancy & family fitness place 

 

 

 

 

 

 


