
      ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Στο χώρο των γηπέδων εισέρχονται ΜΟΝΟ οι αθλούμενοι/ες με την κατάλληλη ενδυμασία 

(παπούτσια,φορμα ή σορτς ). 

2. Τα μέλη μπορούν να κλείνουν γήπεδο με την παρουσία τους στη γραμματεία ή τηλεφωνικώς την 

προηγούμενη ή την ίδια ημέρα. Η διάρκεια του μονού παιχνιδιού καθορίζεται σε 60΄λεπτά , του διπλού σε 

120΄λεπτά. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί μονο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη κράτηση. Μέλος 

που έκανε τηλεφωνική κράτηση και δεν παρουσιάστηκε ,χωρίς ειδοποίηση ,χάνει το δικαίωμα τηλεφωνικής 

κράτησης για ένα μήνα.Τα μέλη που κλείνουν γήπεδο για παιχνίδι πρέπει να έχουν τον δικό τους εξοπλισμό 

(ρακέτες , μπαλάκια) και να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 10΄ λεπτά νωρίτερα από την 

καθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης δεν παρατείνετε η χρήση του γηπέδου. 

3. Τα παιδιά – αθλητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 10΄ λεπτά νωρίτερα 

από την καθορισμένη ώρα έναρξης των προπονήσεων και 30΄ λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα 

έναρξης των αγώνων. 

4. Τα παιδιά-αθλητές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων ,να είναι ενδεδυμένα 

με τα ρούχα του ΟΑΚ , τα οποία θα προμηθευτούν από τον Όμιλο.  

5. Η συμμετοχή των αθλητών της αγωνιστικής ομάδας στους αγώνες είναι υποχρεωτική αλλά και όλων των 

αθλούμενων στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος . 

6. Απαγορεύεται η παρουσία και η παραμονή των γονιών στην κλειστή αίθουσα προπονήσεων κατά τις ώρες 

διεξαγωγής προπονήσεων και μαθημάτων. 

7. Οι αθλούμενοι/ες εισέρχονται στο χώρο των γηπέδων ΜΟΝΟ μετά το τέλος του μαθήματος του 

προηγούμενου group και αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη της δικής τους προπόνησης .Οι λοιποί χώροι είναι 

στη διάθεση τους για όσο χρόνο θέλουν πριν και μετά την προπόνηση τους  

8. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητών, αναψυκτικών και καφέ στους χώρους 

των γηπέδων και εκτός αυτών . Μέσα στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο το νερό και τα ισοτονικά σκευάσματα. 

9. Οι γονείς , οι συνοδοί-φίλοι των αθλούμενων καθώς και οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθούν τις 

προπονήσεις από το χώρο του café και από τον περιβάλλοντα χώρο . Επιπλέον έχουν την ευθύνη της 

επίβλεψη των παιδιών εκτός των γηπέδων. 

10. Οι παίχτες/ριες , ενήλικες & παιδιά ,πρέπει να μην ενοχλούν τους άλλους αθλούμενους τηρώντας τον 

κώδικα συμπεριφοράς του τέννις . 

11. Μέλη ή φίλοι ,που δεν αθλούνται, πρέπει να προσέχουν να μην ενοχλούν τους φίλους που παίζουν με 

θόρυβο ή αλλιώς. Τα μέλη και οι φίλοι θα πρέπει να διατηρούν τα γήπεδα σε καλή κατάσταση και τους 

κοινόχρηστους χώρους καθαρούς . 

12. Δεν επιτρέπονται φωνές ,βρισιές και κάθε λογής αντεγκλήσεις ή θορυβώδεις εκδηλώσεις στους 

αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους . 



13. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κλειστή αίθουσα γυμναστηρίου , όταν αυτή δεν δεσμεύεται 

από το πρόγραμμα, για να συναντηθούν ή να παίξουν. Επίσης τα παιδιά μεταξύ τους επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν τα γήπεδα του Τέννις ,εφόσον είναι διαθέσιμα και κατόπιν ενημέρωσης της γραμματείας ή 

του υπεύθυνου του ομίλου . 

14. Όταν η ματαίωση των μαθημάτων είναι γενικευμένη λόγω καιρού ,για ενήλικες και παιδιά , αυτά 

μετατίθενται για αναπλήρωση τις ώρες και τις μέρες που θα ορίσει ο εκάστοτε προπονητής .  

15. Σε περίπτωση αναγκαστικής απουσίας αθλούμενου ενήλικα από κάποιο μάθημα εξαιτίας σοβαρού λόγου 

(ασθένεια,τραυματισμός) και με προυπόθεση ότι o όμιλος έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως για την απουσία, αυτό 

δεν μεταφέρεται χρονικά παρατείνοντας τη διάρκεια της συνδρομής , μπορεί όμως να αναπληρωθεί ως εξής : 

Για τους αθλούμενους (ενήλικες)  που έχουν χάσει κάποια προπόνηση μέσα στον μήνα θα μπορούν να 

κάνουν αναπλήρωση ΜΟΝΟ την Κυριακή 18:00-19:00 ,αφού πρώτα δηλωθεί τηλεφωνικά.  Αν δεν δηλώσει 

κάποιος αίτημα για αναπλήρωση ή αν δηλώσει και δεν παραστεί στην προπόνηση δεν δικαιούται να κάνει 

αναπλήρωση άλλη μέρα. Η αναπλήρωση πραγματοποιείται με τη  μορφή χρήσης γηπέδου χωρίς προπονητή 

.Ο κάθε αθλούμενος ενήλικας δικαιούται μόνο 2 αναπληρώσεις μέσα στον ίδιο μήνα.  

16. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή ακύρωσης από τον αθλούμενο ιδιαίτερου μαθήματος την ίδια μέρα πριν 

το μάθημα αυτό χρεώνεται κανονικά. Έγκαιρη ακύρωση θεωρείται όταν γίνεται το αργότερο την 

προηγούμενη ημέρα ή το πρωί της ίδιας ημέρας και δεν υπάρχει επιβάρυνση. 

17. Αθλούμενος που αποχωρεί από τμήμα μαθημάτων χωρίς έγκαιρη ενημέρωση (5 ημέρες πριν τη λήξη της 

συνδρομής του) υποχρεούται σε εκ νέου καταβολή εγγραφής όταν και όποτε επανέλθει και επανενταχθεί σε 

τμήμα. Η διάρκεια της συνδρομής δεν μπορεί να διακοπεί και να συνεχιστεί μεταχρονολογημένα σε καμία 

περίπτωση . 

18. Ενημέρωση των γονέων ανά τρίμηνο για την πρόοδο των παιδιών τους. Για οποιαδήποτε άλλη απορία , 
ενημέρωση ή συζήτηση με τον προπονητή μπορείτε να μιλήσετε μαζί του από κοντά  κατόπιν ραντεβού ,το 
οποίο θα κλείνετε τηλεφωνικά με τη γραμματεία του Ομίλου. 
 
19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COVID – 19 : Οι αθλητές ,μικροί και μεγάλοι ,αφού βάλουν αντισηπτικό , το οποίο 
βρίσκεται στην είσοδο και θερμομετρηθούν , εισέρχονται κατευθείαν στα γήπεδα. Οι γονείς/κηδεμόνες 
καθώς και οι ενήλικες αθλητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ,ιατρικό ιστορικό , την 
πρώτη φορά που θα έρθουν στον Όμιλο. Στη συνέχεια κάθε φορά που θα έρχονται για την προπόνηση τους 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία στο φυλλάδιο Εισερχομένων - Εξερχομένων , καθώς 
και όσοι παραμείνουν στο χώρο . 
 
20. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσα στις 15 πρώτες μέρες του μήνα. 

Σας ευχόμαστε καλή τεννιστική χρονιά! 
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