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Κατά την εγγραφή των παιδιών στην ακαδημία είναι υποχρεωτική η έκδοση ‘κάρτας αθλητή’ από την ΕΦΟΑ.
Για την διαδικασία μπορείτε να ενημερωθείτε από την γραμματεία.
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη παράδοση/παραλαβή του παιδιού στην πόρτα του γηπέδου.
Οι αθλούμενοι (ενήλικες - παιδιά) θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας το αργότερο
πέντε λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος.
Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν την γραμματεία σε περίπτωση απουσίας του παιδιού από το μάθημα.
Η μηνιαία συνδρομή αντιστοιχεί στο minimum αριθμό μαθημάτων που ορίζεται από το ποσό
πληρωμής/πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που ένας μαθητής χάσει μάθημα λόγω προσωπικού κωλύματος η Ακαδημία δεν είναι
υποχρεωμένη να το αναπληρώσει.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας/ακατάλληλων συνθηκών, οι γονείς ενημερώνονται απο τον προπονητή. Αν δεν
υπάρχει ενημέρωση μισή ώρα πριν το μάθημα τότε ισχύει κανονικά.
Εάν ακυρωθεί μάθημα από την Ακαδημία λόγω καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε το
μάθημα αναπληρώνεται.
Σε περιπτώσεις παρατεταμένης κακοκαιρίας, που δεν θα πραγματοποιηθούν κάποιες ώρες προπονήσεων, η
ακαδημία θα φροντίσει να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των χαμένων ωρών αλλά οχι υποχρεωτικά εξ’
ολοκλήρου.
Σε περίπτωση που ένα αθλητής/μαθητης προβεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια του
μαθήματος τότε την πρώτη φορά υπάρχει ενημέρωση γονέα, την δεύτερη αποβολή για μια εβδομάδα από τα
μαθήματα και την τρίτη φορά αποβολή από την Ακαδημία.
Τα ιδιαίτερα μαθήματα προγραμματίζονται απ’ ευθείας με τον αρμόδιο προπονητή. Δυνατότητα ακύρωσης
του μαθήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 12:00 της ιδίας ημέρας για μαθήματα που ξεκινούν από
τις 16:00 έως τις 23:00. Τα πρωινά μαθήματα έως 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα έναρξης.
Σε αντίθετη περίπτωση το μάθημα χρεώνεται κανονικά.
Η πληρωμή των Διδάκτρων γίνεται τις πρώτες 10 μέρες του τρέχοντος μήνα.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η Ακαδημία μας, αναλαμβάνει τη διοργάνωση Πρωταθλημάτων που της
αναθέτει η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ). Τότε υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν
συγχωνεύσεις των τμημάτων.
Η Ακαδημία παραμένει κλειστή: 28 Οκτωβρίου (Επέτειος του ΟΧΙ), Χριστούγεννα 24/25/26 Δεκεμβρίου,
Πρωτοχρονιά 31Δεκεμβρίου/1&2 Ιανουαρίου, Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Απριλίου, Πάσχα : Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα
του Πάσχα, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος.
Η ακαδημαική χρονιά ξεκινά 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου. Στους μήνες Δεκέμβριος
(Χριστούγεννα) Απρίλιος (Πάσχα) και Ιούνιος (τέλος σχολικού έτους), πληρώνεται εξ ολοκλήρου το ποσό
των διδάκτρων, ανεξάρτητα αν λείψει ο μαθητής από τις προπονήσεις, λόγω προγραμματισμένων
οικογενειακών διακοπών ή κατασκήνωσης.
Τον Ιούλιο θα υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των προπονήσεων με προπονητικά Camps που θα
οργανωθούν από την Ακαδημία μας για κάθε επίπεδο και ηλικία.
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Κατά την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας, σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας
στα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί στην γραμματεία της ακαδημίας.
Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα έγγραφα για την έκδοση δελτίου αθλητή εντός της πρώτης
εβδομάδας έναρξης των μαθημάτων. Η καρδιολογική εξέταση είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
Ο προπονητής φροντίζει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις ασφαλείας εν ώρα μαθήματος τόσο μεταξύ των
μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών - προπονητή.
Στο χώρο του γηπέδου υπάρχουν σαπούνια χεριών και απολυμαντικά και τα παιδιά τους θα καθαρίζουν τα
χέρια τους επιμελώς πριν από κάθε διάλειμμα και φυσικά στο τέλος του μαθήματος.
Παρακαλούμε προμηθευτείτε ατομικές ρακέτες και ατομικό παγούρι με νερό για το μάθημα τη παιδιού σας.





Η Ακαδημία μας μπορεί να σας παρέχει ρακέτα μόνο για τις 2 πρώτες εβδομάδες , η οποία θα έχει
απολυμανθεί πριν από κάθε χρήση.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε σύμπτωμα από κάποιο μαθητή εν ώρα μαθήματος , ο προπονητής θα συνοδεύει
το παιδί εκτός μαθήματος και θα ενημερώνει το γονέα αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που το παιδί ή ο ενήλικας αθλούμενος αισθάνεται αδιαθεσία ή έχει συμπτώματα γρίπης,
ενημερώνει στην γραμματεία ότι δεν θα παρευρεθεί στο μάθημα.
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