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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: 

α)  τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις (πρόσφατες, με ημερομηνία 

έκδοσης εντός τριμήνου), 

β) μία πρόσφατη φωτογραφία. 

3. Η συμμετοχή στις προπονήσεις δεν επιτρέπεται μέχρι την προσκόμιση των 

ιατρικών βεβαιώσεων. 

4. Οι συνδρομές προπληρώνονται και πραγματοποιούνται με την αποστολή 

της εντολής πληρωμής όπως στο παρακάτω πρόγραμμα:  

 25-31/8 η συνδρομή Σεπτεμβρίου 

 25-30/9 η συνδρομή Οκτωβρίου 

 25-31/10 η συνδρομή Νοεμβρίου 

 25-30/11 η συνδρομή Δεκεμβρίου 

 25-31/12 η συνδρομή Ιανουαρίου 

 25-31/1 η συνδρομή Φεβρουαρίου 

 23-28/2 η συνδρομή Μαρτίου 

 25-31/3 η συνδρομή Απριλίου 

 25-30/4 η συνδρομή Μαΐου και Ιουνίου 

Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν εξοφληθεί η συνδρομή, η θέση μπορεί 

να δοθεί σε άλλο μέλος. 

5. Η εγγραφή στο πρόγραμμα αφορά συμμετοχή σε όλη την αγωνιστική 

περίοδο και αντίστοιχη υποχρέωση συνδρομής, η οποία πληρώνεται είτε σε 

μία δόση είτε σε μηνιαίες. 

6. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί να διακόψει τη 

συνδρομή του παιδιού του έχει το δικαίωμα να το κάνει και θα πρέπει να το 

δηλώσει στη γραμματεία εγγράφως συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 

έντυπο, πριν τη λήξη της συνδρομής του τρέχοντα μήνα και έως την 

25η του μηνός, ώστε να μη χρεωθεί τον επόμενο ή τους επόμενους  

μήνες. Εφόσον δεν κατατεθεί το Έντυπο Διακοπής οι συνδρομές 

χρεώνονται κανονικά. 
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7. Η συμμετοχή στις προπονήσεις σε μέλη που έχουν ανεξόφλητη/ες 

συνδρομή/ες δεν επιτρέπεται. 

8. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή σε μέλος που 

έχει ανεξόφλητη/ες συνδρομές και να δώσει τη θέση σε άλλο μέλος. Στην 

περίπτωση αυτή οι ανεξόφλητες μέχρι τη διακοπή συνδρομές παραμένουν 

απαιτητές.  

9. Η διακοπή και επανεγγραφή μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο δεν είναι 

δυνατή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.  

10. Η παρουσία ή όχι στις προπονήσεις δεν συνδέεται με την υποχρέωση 

πληρωμής της συνδρομής. Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των παρουσιών. 

11. 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. 

12. Η συμμετοχή σε λιγότερες προπονήσεις με διαφοροποίηση της συνδρομής 

δεν είναι δυνατή. 

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

τριάντα (30) ημερών. 

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

δυνατή. 

15. Όλες οι πληρωμές συνοδεύονται από απόδειξη είσπραξης η οποία εκδίδεται 

ταυτόχρονα με την πληρωμή. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Οι αθλητές συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις, αγώνες και εκδηλώσεις 

μόνο με ρούχα του συλλόγου (Sports Kit). 

19. Οι αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων επιβαρύνονται με το κόστος αγοράς 

της αγωνιστικής εμφάνισης και της έκδοσης ή ανανέωσης του αθλητικού 

τους δελτίου. 
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20. Όλοι οι αθλητές είναι ελεύθεροι να μετεγγραφούν σε σύλλογο της 

αρεσκείας τους μετά από έγγραφη αίτηση του γονέα/κηδεμόνα, αρκεί να 

έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. 

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή δεν θα ζητήσει ποτέ αντίτιμο για τη μετεγγραφή 

αθλητή του. 

21. 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. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει 

σε απομάκρυνση από το πρόγραμμα. 

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

προπόνησης.  

23. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων δεν επιτρέπεται η παρουσία γονέων 

και συνοδών στις κερκίδες. 

24. Κατά τη διάρκεια αγώνων οι συνοδοί κάθονται πάντοτε στις κερκίδες και 

ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. 

25. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δε φέρουν καμία 

απολύτως ευθύνη για υλική ζημιά ή τυχόν απώλεια προσωπικών 

αντικειμένων στα αποδυτήρια, στους χώρους προπόνησης και στους 

χώρους στάθμευσης. 

26. Ο Α.Σ.Κ. Ντερή έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει κατά 

την κρίση του το πρόγραμμα προπονήσεων μετά από προηγούμενη 

ενημέρωση. 

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

κρίση του αυτούς τους κανόνες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

 

Οι παραπάνω γενικοί όροι συμμετοχής μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, 

αλλά θα ακολουθήσει ενημέρωση. 


