ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Ετήσια Συνδρομή: 40€
Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο.......................................................................................................................................................................
Διεύθυνση, Τ.Κ...........................................................................................................................................................................
Πόλη...............................................................................................................................................................................................
Σταθερό/Κινητό Τηλέφωνο................................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................................................................................................
Συμφωνώ με το να λαμβάνω ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του Μουσείου Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης μέσω:


ταχυδρομείου



e-mail



sms
Τρόποι πληρωμής

1. Κατάθεση:
Τράπεζα EUROBANK:
Αρ. Λογαριασμού: 0026.0139.32.0200649117
IBAN: GR9302601390000320200649117
Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Διάσωσης Σχολικού
(το καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο και να αποστέλλεται με email
στο info@ekedisy.gr. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ebanking τα έξοδα συναλλαγής
επιβαρύνουν εσάς εξ ολοκλήρου.)
2. Πληρωμή στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με μετρητά. (Τριπόδων 23,
Πλάκα, Αθήνα.)
Με την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής, θα αποσταλεί ταχυδρομικά η κάρτα μέλους. Η
συνδρομή ισχύει για ένα έτος.
Σας ευχαριστούμε θερμά, καθώς με τη συνδρομή σας συμβάλλετε ενεργά στην υλοποίηση του
πολιτιστικού έργου του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης επεξεργάζεται τα στοιχεία αποκλειστικά για την επικοινωνία μαζί σας, την προώθηση
των εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων του Μουσείου και τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν
γνωστοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση:
Α) εκείνων των περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο ορίζεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.
Β) των εταιρειών στις οποίες ενδέχεται να ανατεθεί ολικά ή μερικά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για λογαριασμό της.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτέλεσαν ή
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, αρ. 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε
αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, αρ. 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση
των δικαιωμάτων πρόσβασης ή /και αντίρρησης μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης (τηλ. 210 3250341 ή ηλεκτρονικά στο info@ekedisy.gr , Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα).

Τριπόδων 23, Αθήνα
Τ: 210 3250341 E: info@ekedisy.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΩΝ
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•
•
•
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•

Δωρεάν είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης.
Συμμετοχή στις ειδικές για τα Μέλη εκδηλώσεις
Έκπτωση στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει το Μουσείο Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης.
Δυνατότητα συμμετοχής με άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης.
Έκπτωση 10% στις δράσεις του Μουσείου (Σεμινάρια, Ξεναγήσεις, κτλ.)
Έκπτωση 10% στο πωλητήριο του Μουσείου και συμμετοχή σε επιπλέον προσφορές και
εκπτώσεις.
Έκπτωση σε συνεργαζόμενες εταιρείες και καταστήματα (αποστέλλεται κατάλογος.)
Μία δωρεάν συμμετοχή ετησίως σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των Μελών
(τηρείται σειρά προτεραιότητας).
Συνεχής ενημέρωση με τις εκδηλώσεις των Φίλων μέσω sms και email.

Η χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται μόνο με την επίδειξη της κάρτας-μέλους.

Τριπόδων 23, Αθήνα
Τ: 210 3250341 E: info@ekedisy.gr

