
ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΚΟΡΩΠΙΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1. το χϊρο των γθπζδων ειςζρχονται ΜΟΝΟ οι ακλοφμενοι/εσ με τθν κατάλλθλθ ενδυμαςία 

(παποφτςια,φορμα ι ςορτσ ). 

2. Σα μζλθ μποροφν να κλείνουν γιπεδο με τθν παρουςία τουσ ςτθ γραμματεία ι τθλεφωνικϊσ τθν 

προθγοφμενθ ι τθν ίδια θμζρα. Η διάρκεια του μονοφ παιχνιδιοφ κακορίηεται ςε 60ϋλεπτά , του 

διπλοφ ςε 90ϋλεπτά. Η διάρκεια μπορεί να παρατακεί μονο ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει άλλθ 

κράτθςθ. Μζλοσ που ζκανε τθλεφωνικι κράτθςθ και δεν παρουςιάςτθκε χάνει το δικαίωμα 

τθλεφωνικισ κράτθςθσ για ζνα μινα.Σα μζλθ που κλείνουν γιπεδο για παιχνίδι πρζπει να ζχουν τον 

δικό τουσ εξοπλιςμό (ρακζτεσ , μπαλάκια) και να προςζρχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου 10ϋ 

λεπτά νωρίτερα από τθν κακοριςμζνθ ϊρα. 

3. Σα παιδιά – ακλθτζσ υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου 10ϋ λεπτά 

νωρίτερα από τθν κακοριςμζνθ ϊρα ζναρξθσ των προπονιςεων και 30ϋ λεπτά νωρίτερα από τθν 

κακοριςμζνθ ϊρα ζναρξθσ των αγϊνων. 

4. Σα παιδιά-ακλθτζσ υποχρεοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ και των αγϊνων ,να είναι 

ενδεδυμζνα με τα ροφχα του ΟΑΚ , τα οποία κα προμθκευτοφν από τον Όμιλο.  

5. Η ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτουσ αγϊνεσ του Ομίλου και ςτισ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιεί 

είναι υποχρεωτική. 

6. Απαγορεφεται θ παρουςία και θ παραμονι των γονιϊν ςτθν κλειςτι αίκουςα μακθμάτων κατά τισ 

ϊρεσ διεξαγωγισ προπονιςεων και μακθμάτων. 

7. Οι ακλοφμενοι/εσ ειςζρχονται ςτο χϊρο των γθπζδων ΜΟΝΟ μετά το τζλοσ του μακιματοσ του 

προθγοφμενου group και αποχωροφν αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ δικισ τουσ προπόνθςθσ .Οι λοιποί 

χϊροι είναι ςτθ διάκεςθ τουσ για όςο χρόνο κζλουν πριν και μετά τθν προπόνθςθ τουσ  

8. Απαγορεφεται αυςτθρά το κάπνιςμα και θ κατανάλωςθ φαγθτϊν, αναψυκτικϊν και καφζ ςτουσ 

χϊρουσ των γθπζδων. Μζςα ςτο γιπεδο επιτρζπεται μόνο το νερό και τα ιςοτονικά ςκευάςματα. 

9. Οι γονείσ και γενικότερα οι ςυνοδοί-φίλοι των ακλοφμενων μποροφν να παρακολουκοφν τισ 

προπονιςεισ από το χϊρο του café. Επιπλζον ζχουν την ευθφνη της επίβλεψη των παιδιϊν εκτός των 

γηπζδων. 

10. Οι παίχτεσ/ριεσ πρζπει να μθν ενοχλοφν τουσ άλλουσ ακλοφμενουσ τθρϊντασ τον κϊδικα 

ςυμπεριφοράσ του τζννισ . 

11. Μζλθ ι φίλοι ,που δεν ακλοφνται, πρζπει να προςζχουν να μθν ενοχλοφν τουσ φίλουσ που 

παίηουν με κόρυβο ι αλλιϊσ. Σα μζλθ και οι φίλοι κα πρζπει να διατθροφν τα γιπεδα ςε καλι 

κατάςταςθ και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κακαροφσ . 

12. Δεν επιτρζπονται φωνζσ ,βριςιζσ και κάκε λογισ αντεγκλιςεισ ι κορυβϊδεισ εκδθλϊςεισ ςτουσ 

αγωνιςτικοφσ και λοιποφσ χϊρουσ . 



13. Σα παιδιά μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν κλειςτι αίκουςα γυμναςτθρίου , όταν αυτι δεν 

δεςμεφεται από το πρόγραμμα, για να ςυναντθκοφν ι να παίξουν. 

14. Όταν θ ματαίωςθ των μακθμάτων είναι γενικευμζνθ λόγω καιροφ, αυτά μετατίκενται για 

αναπλιρωςθ ΜΟΝΟ ςτο αμζςωσ επόμενο Παραςκευοςαββατοκφριακο που ο καιρόσ κα το 

επιτρζπει. Θα βγαίνει κάκε φορά ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ομίλου για τισ αναβολζσ αλλά και 

για τισ αναπλθρϊςεισ κάκε Παραςκευι μεςθμζρι. 

15. ε περίπτωςθ αναγκαςτικισ απουςίασ ακλοφμενου από κάποιο μάκθμα εξαιτίασ ςοβαροφ λόγου 

(αςκζνεια,τραυματιςμόσ) και με προυπόκεςθ ότι o όμιλοσ ζχει ειδοποιθκεί εγκαίρωσ για τθν 

απουςία, αυτό δεν μεταφζρεται χρονικά παρατείνοντασ τθ διάρκεια τθσ ςυνδρομισ , μπορεί όμωσ 

να αναπλθρωκεί ωσ εξισ :Για τουσ ακλοφμενουσ που ζχουν χάςει κάποια προπόνθςθ μζςα ςτθν 

εβδομάδα , κα υπάρχει διακζςιμο γιπεδο κάκε Παραςκευι , όπου όςοι δθλϊςουν κα μποροφν να 

ζρκουν για προπόνθςθ αναπλιρωςθσ .Αυτό κα ιςχυεί ΜΟΝΟ για τθν επόμενθ Παραςκευι απο τθν 

θμζρα απουςίασ. Αν δεν δθλϊςει κάποιοσ αίτθμα για αναπλιρωςθ ι αν δθλϊςει και δεν παραςτεί 

ςτθν προπόνθςθ δεν δικαιοφται να κάνει αναπλιρωςθ άλλθ μζρα. 

16. ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ ι ακφρωςθσ από τον ακλοφμενο ιδιαίτερου μακιματοσ τθν ίδια 

μζρα πριν το μάκθμα αυτό χρεϊνεται κανονικά. Ζγκαιρθ ακφρωςθ κεωρείται όταν γίνεται το 

αργότερο τθν προθγοφμενθ θμζρα και δεν υπάρχει επιβάρυνςθ. 

17. Ακλοφμενοσ που αποχωρεί από τμιμα μακθμάτων χωρίσ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ (5 θμζρεσ πριν τθ 

λιξθ τθσ ςυνδρομισ του) υποχρεοφται ςε εκ νζου καταβολι εγγραφισ όταν και όποτε επανζλκει και 

επανενταχκεί ςε τμιμα. 

18. Ακλοφμενοσ/θ που δεν προςκομίηει βεβαίωςθ γιατροφ με τθν εγγραφι του ςτθν Ακαδθμία , δεν 

κα μπορεί να ενταχκεί ςτα group εκμάκθςθσ .Η προςκόμιςη βεβαίωςησ γιατροφ είναι απαραίτητη 

και υποχρεωτική. ε κάκε περίπτωςθ δε ο ακλοφμενοσ προπονείται με δικι του ευκφνθ. 

19. Σα μζλθ επιβαρφνονται με τθν εκάςτοτε χρζωςθ φωτιςμοφ όταν χρθςιμοποιοφν τα φϊτα, θ δε 

καταβολι γίνεται τθν ίδια πάντα θμζρα ςτθν γραμματεία και ανζρχεται ςτο ποςό των 6,00€ ανά 

ϊρα. 

20. Ενθμζρωςθ των γονζων ανά τρίμθνο για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ.  

21.Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μζςα ςτισ 15 πρώτεσ μζρεσ του μήνα. 

ασ ευχόμαςτε καλι τεννιςτικι χρονιά! 
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