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1. Η συνδρομή είναι ατομική, δεν επιστρέφεται και δε μεταφέρεται ούτε 

μεταβιβάζεται.  

2. Για να γίνει εγγραφή στην Ακαδημία, τα μέλη πρέπει να προσκομίσουν 

βεβαίωση παιδιάτρου/παθολόγου (σε περίπτωση φωτοτυπίας, θα πρέπει να 

συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση την οποία προμηθεύεστε από τη 

γραμματεία) και μία πρόσφατη φωτογραφία. 

3. Οι συνδρομές προπληρώνονται και πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο 

του μήνα με την κάρτα συνδρομής. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν 

εξοφληθεί η συνδρομή, η θέση μπορεί να δοθεί σε άλλο μέλος. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυμεί να διακόψει τη συνδρομή του 

παιδιού του θα πρέπει να το δηλώσει στη γραμματεία γραπτώς πριν τη λήξη 

της συνδρομής, ώστε να μη χρεωθεί τον επόμενο μήνα. 

5. Μόνο κατά την εγγραφή, και αν αυτή γίνει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, 

χρεώνεται μισός ο τρέχων μήνας. Η πληρωμή μισού μήνα δε μπορεί να 

ισχύσει σε καμία άλλη περίπτωση. 

6. Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι, ανεξαρτήτως του αριθμού των 

παρουσιών. 

7. Η συμμετοχή σε λιγότερες προπονήσεις με διαφοροποίηση της συνδρομής 

δεν είναι δυνατή. 

8. Η πληρωμή μήνα αφορά ολόκληρο ημερολογιακό μήνα και όχι διάστημα 

τριάντα (30) ημερών. 

9. Η συμμετοχή με μία συνδρομή σε δύο διαφορετικά τμήματα δεν είναι δυνατή. 

10. Μέλος που έχει διακόψει ή έχει διαγραφεί, μπορεί να επανέλθει στην 

ίδια σεζόν. Το τμήμα όμως στο οποίο θα ενταχθεί εξαρτάται με την 

διαθεσιμότητα και δεν συνδέεται απαραίτητα με το τμήμα στο οποίο ανήκε 

πριν τη διακοπή. 

11. Όλες οι πληρωμές συνοδεύονται από απόδειξη είσπραξης η οποία 

εκδίδεται ταυτόχρονα με την πληρωμή. 

12. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την κάρτα συνδρομής 

τους και να την επιδεικνύουν στην πύλη κατά την είσοδό τους, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας. 
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13. Η έξοδος από το χώρο του Κολλεγίου των ανήλικων μελών χωρίς τη συνοδεία 

κηδεμόνα, επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη της κάρτας εξόδου, την οποία 

προμηθεύονται από την αντίστοιχη γραμματεία, μετά από υπεύθυνη δήλωση 

του κηδεμόνα. 

14. Η αγορά του Sports Kit είναι υποχρεωτική και οι αθλητές οφείλουν να 

φοράνε τα ρούχα κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων. 

15. Τα μέλη και οι συνοδοί οφείλουν να έχουν ευγενή και ευπρεπή συμπεριφορά 

και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προσωπικού και των 

προπονητών.  

16. Η χρήση των αθλητικών χώρων δεν επιτρέπεται εκτός των ωρών 

προπόνησης. Οι συνοδοί κάθονται πάντοτε στις κερκίδες και ποτέ στον 

αγωνιστικό χώρο. 

17. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για υλική ζημιά ή τυχόν 

απώλεια προσωπικών αντικειμένων στα αποδυτήρια, στους χώρους 

προπόνησης και στους χώρους στάθμευσης. 

18. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει φωτογραφίες και video 

των συμμετεχόντων παιδιών στην ιστοσελίδα του συλλόγου, σε ιστοσελίδες 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σε διαφημιστικό υλικό (έντυπα, αφίσες, 

κ.τ.λ.). Εάν δεν το επιθυμείτε δε θα πρέπει να προχωρήσετε στην 

εγγραφή σας.  

19. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποίηση κατά 

την κρίση του το πρόγραμμα προπονήσεων μετά από προηγούμενη 

ενημέρωση. 

20. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να αλλάξει κατά την 

κρίση του αυτούς τους κανόνες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

 

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον πίνακα ανακοινώσεων της εκάστοτε 

Ακαδημίας. 

Έχω διαβάσει τους Όρους Συμμετοχής και τους αποδέχομαι. 

 

Ημερομηνία   ___/___ /_______ 

Ονοματεπώνυμο   _________________  _________________________________        

Υπογραφή    _________________________________ 


