ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής
α) Η μετάβαση/ αποχώρηση των παιδιών προς/από την εγκατάσταση, γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων
τους. Η προσέλευση/αποχώρηση των αθλητών/τριων θα πρέπει να γίνεται στις καθορισμένες ώρες προπόνησης που έχουν ανακοινωθεί
στους αθλητές/τριες.
β) Υπεύθυνοι για την μεταφορά των παιδιών σε αγωνιστικές ή άλλες υποχρεώσεις της Ακαδημίας είναι οι γονείς/κηδεμόνες των
αθλητών/τριών.
γ) Όλες οι προπονήσεις – διεξάγονται αυστηρά χωρίς την παρουσία γονέων, κηδεμόνων και λοιπών θεατών.
δ) Σε περίπτωση αλλαγής ώρας κάποιας προπόνησης ή αγώνα, οι γονείς/κηδεμόνες των αθλητών/τριών θα ενημερώνονται με email ή
τηλέφωνο που έχουν δηλώσει οι ίδιοι στην αίτηση.
ε) Οι αθλητές/τριες οφείλουν να προμηθευτούν και να φορούν αποκλειστικά το φετινό (2022-23) ρουχισμό της ακαδημίας διαφορετικά δεν θα
συμμετέχουν στις προπονήσεις και τους αγώνες.
στ) Συνιστάται οι αθλητές/τριες να μην έχουν μαζί τους πράγματα αξίας (κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και κινητά τηλέφωνα),
όπως επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Η Ακαδημία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αντικειμένων, ρούχων, χρημάτων ή λοιπών
περιουσιακών στοιχείων των αθλητών/τριών ή των γονέων τους σε καμία περίπτωση.
2. Συνδρομή
α) Η έγκαιρη καταβολή της συνδρομής αποτελεί βασική προϋπόθεση και όρο για τη συμμετοχή του/της αθλητή/τριας στις προπονήσεις και
τους αγώνες της Ακαδημίας.
β) Η συνδρομή στην Ακαδημία είναι 9μηνη. Σε κάθε περίπτωση, εκτός της διακοπής συνδρομής (βλ. άρθρο 3), η πληρωμή συνδρομής είναι
υποχρεωτική και για τους 9 μήνες λειτουργίας της Ακαδημίας.
γ) Η συνδρομή στην Ακαδημία θα πρέπει να προκαταβάλλεται στα συμφωνημένα χρονικά πλαίσια που ορίζει η Ακαδημία αποκλειστικά
μέσω τράπεζας ή με ηλεκτρονική πληρωμή ή με καταβολή στην γραμματεία του κλειστού Παύλος Γιαννακόπουλος (βλ. Έντυπο Μηνιαίων
Συνδρομών).
δ) Καμία επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται σε περίπτωση ακύρωσης προπόνησης, αγώνα ή άλλης δραστηριότητας της Ακαδημίας
για οποιοδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ένας/μια αθλητής/τρια δεν προσέλθει σε μία ή περισσότερες προπονήσεις
μέσα στο μήνα.
3. Διακοπή Συνδρομής
α) Ένας/μια αθλητής/τρια ο οποίος/α αποφασίζει να διακόψει τη συμμετοχή του/της στην Ακαδημία θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς ο
ίδιος/α ή ο κηδεμόνας του/της (μέσω email) για αυτήν την απόφασή του/της. Η Ακαδημία θα διαγράψει εν συνεχεία τον/την αθλητή/τρια
εφόσον φυσικά έχει εξοφλήσει πλήρως τη ετήσια συνδρομή του/της και έχει τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να προκύψουν
από τη συμμετοχή του/της.
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β) Σε περίπτωση που η Ακαδημία δεν ενημερωθεί γραπτώς, δεν διαγράφει κανέναν αθλητή/τρια της και αυτός/η παραμένει υπεύθυνος/η για
την εξόφληση της δεκάμηνης συνδρομής του/της, ακόμη και εάν απουσιάζει από τις προπονήσεις και λοιπές δραστηριότητες της Ακαδημίας
επί μακρό χρονικό διάστημα.
γ) Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τους διαγραφέντες αθλητές/τριες με νέους. Στην περίπτωση αυτή οι αθλητές/τριες που
έχουν διαγραφεί δεν θεμελιώνουν κανένα δικαίωμα να επανεγγραφούν κατά προτεραιότητα, εάν το επιθυμούν αργότερα.
δ) Σε περίπτωση που κάποιος/α αθλητής/τρια, χωρίς να έχει διαγραφεί από την Ακαδημία, δεν επιθυμεί ή δεν δύναται για λόγους άλλους
από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4(γ) της παρούσης, να προπονηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, δεν εξαιρείται από
την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής για όσον καιρό απουσίαζε από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας.
4. Ιατρικά
α) Η εξέταση από ειδικό Ιατρό (Καρδιολόγο, Παθολόγο ή Παιδίατρο) είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή όποιου/ας αθλητή/τριας στην
Ακαδημία. Η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης είναι επίσης αυστηρά υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε άσκηση,
προπόνηση ή δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ακαδημίας.
β) Η Ακαδημία, πιστή στην αδιαπραγμάτευτη αρχή της διαφύλαξης της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών/τριων της, θέτει
πάντοτε ως προτεραιότητα την παρουσία στις προπονήσεις ή στους αγώνες, ιατρού ή προσωπικού εκπαιδευμένου στην παροχή πρώτων
βοηθειών. Παρόλα αυτά, η Ακαδημία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμό ή άλλο περιστατικό που μπορεί να συμβεί
στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων της καθώς έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή μιας τέτοιας
δραστηριότητας.
γ) Στην περίπτωση τραυματισμού ή άλλου ιατρικού συμβάντος κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή ενός αγώνα στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της Ακαδημίας, ο/η αθλητής/τρια (εάν είναι άνω των 14 ετών) ή ο γονέας/κηδεμόνας του (εάν είναι κάτω των 14 ετών) οφείλει
να συμπληρώσει μια φόρμα καταγραφής του συμβάντος, έτσι ώστε στη συνέχεια να εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής
στην Ακαδημία για όσον καιρό απουσιάσει από τις προπονήσεις και τις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες εξαιτίας του εν λόγω
τραυματισμού ή ασθένειάς του/της. Στην περίπτωση αυτή, η Ακαδημία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για περαιτέρω κάλυψη ιατρικών
εξόδων ή εξόδων νοσηλείας. Ρητώς συμφωνείται πως η Ακαδημία ουδεμία ευθύνη για θετική ή/και αποθετική ζημία ή/και ηθική βλάβη ή/και
ψυχική οδύνη έχει σχετικά με τους/τις αθλητές/τριες αυτής.
δ) Σε περίπτωση που κάποιος/α αθλητής/τρια πρέπει να απουσιάσει από τις προπονήσεις, τους αγώνες και λοιπές δραστηριότητες της
Ακαδημίας για ένα χρονικό διάστημα εξαιτίας τραυματισμού ή ασθένειας που προέκυψε εκτός του πλαισίου των δραστηριοτήτων της
Ακαδημίας, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής.
5. Διαγραφή από την Ακαδημία
α) Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή να μην επιτρέπει στον γονέα/κηδεμόνα ενός/μιας αθλητή/τριας να παρακολουθεί
προπονήσεις ή αγώνες του παιδιού του, εάν συμπεριφέρεται απρεπώς. Η απρεπής συμπεριφορά ενός γονέα/κηδεμόνα συνίσταται σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της Ακαδημίας και περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - τη συμπεριφορά
στην κερκίδα, την αντιμετώπιση προς τους υπόλοιπους γονείς των αθλητών/τριων της Ακαδημίας και των άλλων Συλλόγων, προς τους
προπονητές/τριες και το προσωπικό της Ακαδημίας, καθώς και προς τρίτους (θεατές στους αγώνες, διαιτητές, κριτές, ιατρούς κ.α.).
β) Εάν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν συμμορφώνεται επανειλημμένα στους κανονισμούς ή τις υποδείξεις του προσωπικού ή επιδεικνύει
συμπεριφορά που αντιβαίνει τον πυρήνα της φιλοσοφίας της, η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον/την αθλητή/τριά του από
τις τάξεις της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να προκύπτει ζήτημα επιστροφής της συνδρομής ή άλλης αποζημίωσης.
6. Οπτικοακουστικό Υλικό και Πνευματική Ιδιοκτησία
α) Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους των γηπέδων χωρίς την άδεια της Ακαδημίας. Η
παράβαση αυτών των κανόνων ελέγχεται πειθαρχικά με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ενώ η Ακαδημία μας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το
δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση έναντι του παραβάτη.
β) Με την υπογραφή της Αίτησης Εγγραφής Αθλητή/τριας ρητώς συναινείτε στην απεριόριστη, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, άνευ
χρονικού περιορισμού και ανταλλάγματος, χρήση και εκμετάλλευση από την Ακαδημία μας, τον Παναθηναϊκό Α.Ο. και τα συνεργαζόμενα με
αυτές μέσα (ενδ. ιστότοπους), του οπτικοακουστικού υλικού που σχετίζεται με την εμφάνιση, εικόνα, φωνή κι επωνυμία του ανήλικου τέκνου
σας και προκύπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στην Ακαδημία.»
7. Μεταβολή των Όρων Συμμετοχής
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας,
άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης των συνδρομητών και του ευρύτερου κοινού.
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