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1.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμα του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης «Ηλιούπολη» είναι η μαζική διάδοση του αθλήματος της
αντισφαίρισης στη χώρα μας καθώς και η ανάδειξη αθλητών και αθλητριών που θα διακρίνονται τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Σκοποί μας είναι:
•

η ανάπτυξη και μαζική διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης.

•

η συστηματική εκπαίδευση και υποστήριξη αθλητών και αθλητριών που δείχνουν έφεση στο άθλημα.

•

η άθληση και ψυχαγωγία των μελών.

•

η τέλεση αθλητικών αγώνων τόσο για αθλητές όσο και για μέλη.

•

η διατήρηση των ομάδων του Ομίλου ( ανδρών – γυναικών ) στην πρώτη εθνική κατηγορία.

2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι εγγραφές των μη αγωνιστικών τμημάτων αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και η
εκπαίδευση ξεκινά αμέσως μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών και
ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους.
Οι ώρες εκπαίδευσης και ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα καθορίζονται πριν την έναρξη της
εκπαιδευτικής χρονιάς από τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους και τους εφόρους, ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε τμήματος και το συνολικό σχεδιασμό της Ακαδημίας. Η σύνθεση κάθε τμήματος
καθορίζεται κάθε φορά με βάση την επάρκεια των μαθητών έτσι ώστε να δημιουργούνται ομοιογενή
τμήματα.
Ο ΑΟΑΗ φιλοξενεί έναν αριθμό αγωνιστικών τουρνουά της ΕΦΟΑ καθώς και τουρνουά μελών. Αυτό
είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας ενός αθλητικού σωματείου και θα πρέπει να είναι κατανοητό
και αποδεκτό απ’ όλους, παρά την απώλεια ωρών εκπαίδευσης.
Στις περιπτώσεις ιδιαίτερα άσχημων καιρικών συνθηκών, όπως και στις περιπτώσεις έλλειψης γηπέδων
λόγω προγραμματισμένων αθλητικών εκδηλώσεων οι χαμένες ώρες εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να
αναπληρώνονται πλήρως. Εν τούτοις, οι αρμόδιοι προπονητές σε συνεργασία με τους Εφόρους θα
μεριμνούν ώστε ένα σημαντικό μέρος των απολεσθέντων ωρών προπόνησης να αναπληρώνονται σε
ώρες και ημέρες που υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα.
2.1 Χρήση γηπέδων σε ώρες πέρα από το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Η χρήση των γηπέδων πέρα από τις καθορισμένες ώρες προπόνησης από τους μαθητές επιτρέπεται μόνο
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στα χωμάτινα γήπεδα, προτεραιότητα
έχουν τα μέλη ενώ στα green set προτεραιότητα έχουν τα προγραμματισμένα μαθήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας. Κάθε μαθητής που θα κάνει χρήση γηπέδου πέρα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει
να αποχωρεί από αυτό αν το γήπεδο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους παραπάνω σκοπούς. Η
προπόνηση των μαθητών του ομίλου σε ώρες εκτός των καθορισμένων είναι ελεύθερη χωρίς καταβολή
ποσού πέρα της μηνιαίας συνδρομής. Αντίθετα αν ένας μαθητής του ομίλου φέρει συμπαίκτη που δεν
ανήκει στον όμιλο, τότε προβλέπεται η καταβολή του προκαθορισμένου αντιτίμου στον εκάστοτε
συντηρητή ή τη γραμματεία. Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση μαθητή του Ομίλου από τρίτους προπονητές
που δεν συνεργάζονται με τον Όμιλο. Κάτι τέτοιο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της πειθαρχικής επιτροπής.

3.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η μηνιαία συνδρομή καταβάλλεται στις αρχές κάθε νέου μήνα (εντός της 1η εβδομάδας του
μήνα) με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου.
Απουσίες από τα μαθήματα εκπαίδευσης δεν συνιστούν αιτία μείωσης ή καθυστέρησης στην
καταβολή της εκάστοτε συνδρομής. Εντούτοις, στις περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού κατά
την εκπαίδευση, όπου απαιτείται υποχρεωτική αποχή από την άθληση για περίοδο που
υπερβαίνει τον (1) μήνα , ιατρικώς τεκμηριωμένη, η μηνιαία συνδρομή μειώνεται στο 50 %.
Ανεξόφλητες συνδρομές πέραν (2) συνεχόμενων μηνών αποτελούν αιτία άμεσης διακοπής της
εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση πρόθεσης διακοπής της εκπαίδευσης του, ο μαθητής/τρια υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως την Γραμματεία 30 μέρες πριν την ημερομηνία διακοπής, η συνδρομή δε
του τρέχοντος μήνα καταβάλλεται στο ακέραιο.
Μαθητής/τρια που σταματά οριστικά και έχει ανεξόφλητες οφειλές, παραμένει χρεωμένος στον
όμιλο με το ποσό των οφειλών του, εάν δε στο μέλλον θελήσει να επιστρέψει στον όμιλο, θα
πρέπει πρώτα να εξοφλήσει το παλιό οφειλόμενο ποσό και στην συνέχεια να επανεγγραφεί.
Κατά την εγγραφή τους, οι μαθητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τη συνδρομή του πρώτου
μήνα καθώς και να προκαταβάλουν τη συνδρομή του Ιουνίου. Η συνδρομή του πρώτου μήνα
υπολογίζεται από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή μέχρι το τέλος του μήνα . (π.χ.
Μαθητής που κάνει εγγραφή 20 Σεπτ. θα καταβάλει συνδρομή για 10 μέρες η για το ενα τρίτο
(1/3) της μηνιαίας συνδρομής.
Όλα τα ανήλικα αθλούμενα μέλη που ολοκλήρωσαν όλη την εκπαιδευτική τους περίοδο (ΣεπΙουν) και έχουν αποπληρώσει όλες τις συνδρομές τους (συμπεριλαμβανομένου και του Μαΐου),
δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το ποσό της εγγραφής που κατέβαλαν την ημερομηνία εγγραφής
τους. Η έκπτωση αυτή θα συμψηφίζεται με την καταβολή της συνδρομής του Ιουνίου, την 1η
εβδομάδα του Ιουνίου.
Για την αποφυγή ζημιών στην επιφάνεια των γηπέδων, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε
αθλούμενο να εισέλθει στα γήπεδα για εκπαίδευση ή να παίξει τένις αν δεν φοράει τα ειδικά
παπούτσια του τένις (επίπεδος πάτος) . Ο προπονητής ή ο συντηρητής των γηπέδων δύναται να
τον αποβάλλουν.

4.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να προσέρχονται και να αποχωρούν από την προπόνηση τις ώρες που
προβλέπει το πρόγραμμα και οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του εκάστοτε υπεύθυνου προπονητή
και να ακολουθούν ενεργητικά όλο το προπονητικό πρόγραμμα.
Εξίσου σημαντικό είναι η κόσμια συμπεριφορά των μαθητών κατά την παραμονή τους στους χώρους του
Ομίλου. Ο σεβασμός των υπόλοιπων αθλούμενων, συμπαικτών, προπονητών και προσωπικού είναι
βασικό στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους αθλητές και μαθητές μας. Οιαδήποτε συμπεριφορά έξω
από τα πλαίσια της άμιλλας και της αθλητικής ευγένειας θα δέχεται την επίπληξη των υπευθύνων
προπονητών. Αν ο εκπαιδευόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις ή ευθύνεται για επανειλημμένα
πειθαρχικά παραπτώματα, θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου που απαρτίζεται από
τον Έφορο, τον Αναπληρωτή Έφορο και τον/τους αρχιπροπονητή/τες. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν
υπάρξει ανάγκη, έχει την δικαιοδοσία επιβολής πειθαρχικών μέτρων που μπορεί να ξεκινούν από μια
έγγραφη επίπληξη, την ολιγοήμερη αποχή από τις προπονήσεις και να φτάνουν ως και της οριστικής
αποπομπής του μαθητή που με τη συμπεριφορά του δυσφημεί τον ´Ομιλο. Στην τελευταία περίπτωση
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

5.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Για τις οικογένειες πού έχουν περισσότερους από έναν εκπαιδευόμενο στον όμιλο μας θα ισχύουν τα
παρακάτω:
• 1ος αθλητής καμία έκπτωση
• 2ος αθλητής 20% έκπτωση
• 3ος αθλητής 40% έκπτωση
• 4ος αθλητής 60% έκπτωση
• 5ος αθλητής δωρεάν
Η Διοίκηση θα εξετάζει ευμενώς αιτήματα οικογενειών μαθητών που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα
σοβαρά οικονομικά προβλήματα χορηγώντας σχετικές εκπτώσεις και θα εκπαιδεύει δωρεάν παιδιά και
για όσο χρονικό διάστημα επίσημα οι γονείς τους θα είναι άνεργοι.

6.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει, να τροποποιεί ή και να
αναθεωρεί τους όρους του παρόντος Κανονισμού, σε οιαδήποτε χρονική περίοδο τούτο κριθεί αναγκαίο,
ακόμα και εντός της εκπαιδευτικής περιόδου. Ενημερώνει τους γονείς των αθλητών τουλάχιστο έναν
μήνα πριν την εφαρμογή των νέων όρων του Κανονισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα, στις περιπτώσεις δυσχερούς οικονομικής
διαχείρισης, κυρίως από μη καταβολή των μηνιαίων συνδρομών της εκπαίδευσης, να αναπροσαρμόζει,
να μειώνει ή να μηδενίζει εκπτωτικές προσφορές που κατά περίπτωση χορηγεί, προκειμένου να
αποφύγει ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας επιδοτουμένων τμημάτων στην εκπαιδευτική του διαδικασία.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
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