
 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 

Για την ομαλή λειτουργία του συλλόγου μας και για τη δική σας ασφάλεια, υγιεινή και ευχάριστη παραμονή στο 
χώρο του συλλόγου μας, σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους κανόνες 
που ακολουθούν και αποτελούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου μας. 

Τα μέλη του συλλόγου μας πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω: 
 

1. Τα μέλη του συλλόγου μας πρέπει κάθε φορά να φέρουν μαζί τους την κάρτα μέλους. Η κάρτα είναι 

ατομική ισχύει από την ημερομηνία της εγγραφής έως και την προηγούμενη του αντίστοιχου μήνα στον 

οποίο λήγει η κάρτα. Τα μέλη υποχρεούνται να πληρώνουν την κάρτα τους με την έκδοσή της. Σε 

περίπτωση διακοπής τα χρήματα δεν επιστρέφονται και σε περίπτωση απουσίας οι μέρες ή τα μαθήματα 

δεν μετατίθενται πέραν της ημερομηνίας λήξης της κάρτας. 

2. Η είσοδος στο χώρο άθλησης επιτρέπεται χωρίς υποδήματα, φέροντας την απαιτούμενη αθλητική 

περιβολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιλογής του αθλούμενου. 

3. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, έως 5η 

εκάστη κάθε μήνα, να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να εφαρμόζουν αυτές, καθώς και να εργάζονται για τους 

σκοπούς του Συλλόγου. 

4. Στην ώρα του μαθήματος απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. 

5. Στο χώρο των αποδυτηρίων μετά την αποχώρηση σας, δεν επιτρέπεται να αφήνεται τα προσωπικά σας 

αντικείμενα, όπως και τον προσωπικό σας προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς και κάθε φύσης αντικειμένου 

προσωπικής σας ιδιοκτησίας. 

6. Ο σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων. 

7. Κάθε μέλος πρέπει να περνά την κάρτα μέλους από το ειδικό σύστημα ανάγνωσης κάρτας (bar code), 

προκειμένου να τηρείται απουσιολόγιο και παρουσίες των αθλητών μας. 

8. Απαγορεύεται η είσοδος παιδιών και γενικά των ανηλίκων στο χώρο άσκησης του συλλόγου μας, αν οι 

γονείς - κηδεμόνες (μέλη μας) δεν παρέχουν στο σύλλογό μας έγγραφη αίτηση – έγκριση και ιατρική 

βεβαίωση που να πιστοποιείται η ικανότητα άσκησης του αθλούμενου. 

9. Τα μέλη του συλλόγου πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα των χώρων του και να μην τον 

ρυπαίνουν. 

10. Απαγορεύεται η χρήση απαγορευμένων ουσιών στους χώρους του συλλόγου μας, από όλα τα μέλη του.  

11. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του συλλόγου μας. 

12. Αποτελεί ευθύνη των μελών του συλλόγου μας, να πληροφορήσουν το Δ.Σ. ή το δάσκαλο του τμήματος, 

σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν. 

13. Όλα τα μέλη του συλλόγου οφείλουν να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς το δάσκαλο. 

14. Με την υπογραφή του παρόντος κανονισμού από το μέλος, πιστοποιείται ότι είναι σωματικά ικανός/η να 

παρακολουθήσει όλα τα προγράμματα του συλλόγου και ως εκ τούτου συμφωνεί στο ότι ο παρόν Σύλλογος 

δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα προς αυτόν (ή για τέκνο αυτού),  για τυχόν τραυματισμό, ατύχημα 

σύμφωνα με τους όρους στο σχετικό συμφωνητικό και απαλλαγή ευθύνης. Μετά από του παρόντος 

αποποιείται των δικαιωμάτων του από οποιαδήποτε απαίτηση ή νομική αποκατάσταση από το σύλλογο και 

κάθε φυσικό πρόσωπο του συλλόγου αυτού (Δ.Σ., προπονητές, εκπαιδευτές), για οποιοδήποτε ιατρικό 

πρόβλημα γνωστό ή άγνωστο, για το οποίο έχει γνώση τώρα ή μπορεί να έχει στο μέλλον σύμφωνα με τους 

όρους στο σχετικό συμφωνητικό και απαλλαγής ευθύνης.  

15. Κάθε παράβαση των παραπάνω θα αποτελεί αιτία αποχώρησης και διαγραφής από το σύλλογο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


