
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΞΟ∆Ο ΜΕ ΑΓΟΡΙΑ 
 

Όνοµα Αγοριού / Αρραβωνιαστικού / Συζύγου:       
   
 
Ζητώ άδεια για απουσία από την ανώτερη εξουσία της ζωής µου για την ακόλουθη περίοδο: 
        Ώρα επιστροφής 
Date:  
 
Εάν δο
στις κατ
εκτός α
καταναλ
για προ
κοπέλα
εβδοµά
 
 
Επιτρεπ
  
  
Περιοχέ
 
 
 
Γυναίκε
Συνοµιλ
 
ΣΗΜΑΝ
από 10
είναι β
 
Αναγνω
συµφω
µου στο
χρησιµο
πάω σ
επιστρο
τους π
κατουρή
αναπνέ
γκαστρ
 
∆ηλώνω
πληροφ
Υπογρα
  
 
Το αίτη
 
Η απόφ
έχεις µα
 

……
Άδεια γ
Date:  
 
Signed

 
  Ώρα αναχώρησης:            Που δεν θα υπερβεί:   

θεί η άδεια, ειλικρινά ορκίζοµ
ατεθειµένες ώρες. Συµφωνώ
πό τις περιπτώσεις που αν
ώσω παραπάνω από το επ
φορική ανάκληση του ορίου
 / αρραβωνιαστικιά / σύζυ
δα χωρίς κανένα προφανή λ

τό όριο αλκοόλ (µονάδες )  
    
    

ς για επίσκεψη 

ς µε τις οποίες µπορείς να  
ήσεις. 

ΤΙΚΟ – ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ Σ
0 µέτρα κοντά σε στριπτ
άση για άµεση διακοπή τ

ρίζω την θέση µου στη ζω
νώ ότι δεν τα φοράω εγώ. Υ
ιχίσει µια περιουσία σε σοκ
ποιείς τις πιστωτικές µου κ
ε ένα χωρίς όρια ξεφάντω
φή µου σπίτι δεν θα καβγα
ροαναφερόµενους. Ως εκ 
σω οπουδήποτε αλλού εκ
ω µε την αισχρά άσχηµη 
ώσω.    

 ότι από όσο ξέρω (κάτι 
ορίες είναι σωστές.  
φή : 

    

µα είναι : ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ   

αση δεν είναι διαπραγµατε
ζί σου συνέχεια. 

………………………………
ια τον φίλο / αρραβωνιαστικ

    ώρα α

 – Girlfriend/Fiancé/Wife:  
αι να επισκεφτώ µόνο τον προορισµό πο
 να αποφύγω να συγκρουστώ ή να φλερτ
αγράφονται παρακάτω. ∆εν θα κλείσω τ
ιτρεπτό όριο αλκοόλ χωρίς πρώτα να καλέ
 αλκοόλ. Κατανοώ ότι ακόµη και αν µου δ
γος διατηρεί το δικαίωµα να είναι τσαν
όγo.  

Beer    Wine       Liquor  
      
      

ΤΡΙΠΤΙΖΕΖ: υπόσχοµαι να αποφύγω
ιζέζ ή εξωτική χορεύτρια.  Παραβίαση
ης σχέσης.  

ή. Ξέρω ποιος «φοράει τα παντελόνια»
πόσχοµαι να υπακούω τους δικούς σου
ολάτες και λουλούδια. ∆ιατηρείς το δικαίω
άρτες ακόµα και δεν µου αρέσει. Με το π
µα ψώνιων, εάν δεν γυρίσω την εγκεκρ
δίσω µε κανέναν ξένο, ούτε θα βρεθώ σε
τούτου κατά την επιστροφή µου σπίτι,
τός της τουαλέτας. Επιπλέον θα αποφύγ
αναπνοή µου στο πρόσωπό σου και να

που το έτερον µου ήµισυ ξέρει καλύτε

      

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ  

ύσιµη. Εάν εγκριθεί κόψε το κοµµάτι χαρ

………………………………………………
ό / άντρα να λείψει για το επόµενο χρονι
ναχώρησης:                           ώρα επιστ

Περιοχή:   Από:  
Περιοχή:   Από:  
Περιοχή:   Από:  

 

υ καταθέτω παρακάτω, 
άρω µε άλλες γυναίκες, 
ο κινητό µου, ούτε θα 
σω ένα ταξί ΚΑΙ εσένα 
οθεί η άδεια εξόδου, η 
τισµένη την υπόλοιπη 

Total 
  
 

 να βρεθώ λιγότερο 
 της διάταξης αυτής 

 στην σχέση µου και 
. Κατανοώ ότι αυτό θα 
µα να κατέχεις και να 
αρόν υπόσχοµαι να σε 
ιµένη ώρα. Κατά την 
 βαθιές συζητήσεις µε 

 υπόσχοµαι  να µην 
ω να σε ξυπνήσω, να 
 προσπαθήσω να σε 

ρα), ότι οι παραπάνω 

 Μέχρι:  
 Μέχρι: 
 Μέχρι: 
   

τί από κάτω και να το 

……………………… 
κό διάστηµα : 
ροφής: 
  


	Το αίτημα είναι : ΑΠΟΔΕΚΤΟ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ

