ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ¨ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ¨
Κανονισμός χρήσης γηπέδων
1. Ελεύθερη πρόσβαση στα γήπεδα έχουν τα μέλη, οι αθλητές και μαθητές της Ακαδημίας που
πληρώνουν τις προβλεπόμενες μηνιαίες συνδρομές τους προς τον Όμιλο, στις ώρες που
προβλέπει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί
2. Στα green set γήπεδα και το χωμάτινο #5 και πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος της
Ακαδημίας, προτεραιότητα πρόσβασης δίνεται στους προπονητές και τους partners για
εντατική προπόνηση μαθητών του ομίλου καθώς και κάθε δημότη ή ετεροδημότη επιθυμεί
την παροχή εντατικής προπόνησης. Προϋπόθεση η ηλεκτρονική κράτηση του γηπέδου και η
καταβολή 5€/ώρα για τα green set και 10€/ώρα για το χωμάτινο γήπεδο στον όμιλο. Σε
περίπτωση που επιλέγεται το γήπεδο #5 επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα green set γήπεδα
τη συγκεκριμένη ώρα, το οφειλόμενο ποσό προς τον όμιλο είναι 5€/ώρα.
3. Πέραν των προβλεπόμενων ωρών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα, ελεύθερη
πρόσβαση στα γήπεδα (χωμάτινα και green set) έχουν τα μέλη και οι αθλητές της Ακαδημίας
που καταβάλουν την προβλεπόμενη μηνιαία συνδρομή τους.
4. Αν ένα γήπεδο, χωμάτινο ή green set, δεν χρησιμοποιείται από μέλη, αθλητές ή μαθητές
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο, δημότη ή ετεροδημότη, με την
προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί το αντίτιμο χρήσης γηπέδου. Το ισχύον αντίτιμο ειναι
10€/ώρα για τα green set γήπεδα και 15€/ώρα για τα χωμάτινα γήπεδα.
5. Φιλοξενούμενος μέλους ή φιλοξενομένοι μελών σε περίπτωση διπλού, επιτρέπεται να
παίζουν στα γήπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει κράτηση του γηπέδου εκ των
προτέρων μέσω της γραμματείας και καταβολή του αντιτίμου χρήσης γηπέδου, ήτοι το ποσό
των 5€/ώρα για κάθε φιλοξενούμενο. Στην περίπτωση χρήσης γηπέδων εκτός εργασίμου
ωραρίου της γραμματείας, την ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού (όπως προτεραιότητα
στα μέλη και αθλητές έναντι των φιλοξενούμενων) και την απόδοση των χρημάτων στον
όμιλο, έχει το μέλος ή τα μέλη που καλούν τους φιλοξενούμενους.
6. Υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω είναι ο συντηρητής του ομίλου που βρίσκεται σε
υπηρεσία. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει χρήση των γηπέδων και αρνείται να καταβάλλει
το αντίτιμο χρήσης των γηπέδων, ο συντηρητής έχει την ευθύνη να του ζητήσει να
συμμορφωθεί με τον κανονισμό και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του να το αναφέρει
γραπτώς στη διοίκηση.
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