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                  Αγαπητοί γονείς, 

Oι προϋποθέσεις εγγραφής, συνδρομής και συμμετοχής στις προπονήσεις των Τμημάτων 
Υποδομής Mπάσκετ είναι οι παρακάτω: 

 Ιατρική βεβαίωση, που προσκομίζεται το αργότερο μία εβδομάδα μετά την εγγραφή ή 
επανεγγραφή και είναι προϋπόθεση για να δοθεί η ταυτότητα αθλητή. Χωρίς την παραπάνω 
ταυτότητα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη προπόνηση. 

 Πρώτη  εγγραφή κόστους 25 € με δωρεάν παροχή ενός σετ  μπλούζα – σορτς (Η δωρεάν 
παροχή δεν ισχύει στις περιπτώσεις επανεγγραφής). 

 Οι προπονήσεις είναι τρεις εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των αργιών και απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις, είναι η ομοιόμορφη εμφάνισή 
τους με τα ρούχα του Συλλόγου. 

 Δεν επιτρέπεται η παρουσία γονέων ή συνοδών στις προπονήσεις και τον προαύλιο 
χώρο του σχολείου για λόγους προστασίας και ασφάλειας των παιδιών. 

 Τα παιδιά που δεν ολοκλήρωσαν την προηγούμενη αθλητική περίοδο (και τον Ιούνιο του 
2017) θα πρέπει απαραίτητα να επανεγγραφούν.  Επίσης θα πρέπει να επανεγγράφεται 
κάθε παιδί που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτει τις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της 
αθλητικής περιόδου και ξεκινά αργότερα  την ίδια περίοδο. 

 Η  μηνιαία  συνδρομή  είναι: 
 1 παιδί     25€  το μήνα. 
 2 παιδιά  40€  το μήνα. 
 3 παιδιά  55€  το μήνα. 

 Η συνδρομή είναι δίμηνη και εξοφλείται το πρώτο 15ήμερο. Στο τέλος του διμήνου 
ανεξόφλητης συνδρομής θα κρατείται η κάρτα αθλητή.  

 Προπληρωμή δύο (2) πενταμήνων έχει 10% έκπτωση. Προπληρωμή  όλου του έτους 
έχει 20% έκπτωση. Σε περίπτωση που γίνεται ήδη χρήση έκπτωσης (λόγω 2ου ή 3ου 
παιδιού 20%) η έκπτωση στην προπληρωμή θα είναι 5% και 10% αντίστοιχα.  

Σας γνωστoποιούμε επίσης ότι : 

1. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, που θα υλοποιηθεί εφόσον 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων 
γνωστοποιούνται στον ασφαλιστικό σύμβουλο για απευθείας ενημέρωση. Σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, όπως και για τους μη συμμετέχοντες σε αυτό, ο 
Σύλλογος δεν αναλαμβάνει την κάλυψη οποιασδήποτε ιατρικής δαπάνης ή αποζημίωσης.  

2. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Συλλόγου γίνεται λήψη οπτικοακουστικού υλικού που 
χρησιμοποιείται ενδεικτικά για την ενημέρωση της ιστοσελίδας. 
 
Σε περίπτωση που ο γονέας δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του παιδιού σε οπτικοακουστικό υλικό του 
Συλλόγου ή την γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας στον ασφαλιστικό σύμβουλο, οφείλει να το 
δηλώσει εγγράφως. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  του Συλλόγου http://www.iasonkolonou.gr και 
στο τηλ. 6937158448 (Κα  Συριοπούλου). 

                             Σας ευχόμαστε καλή αθλητική και σχολική χρονιά! 
                                                                                          Για το Δ.Σ. 

Δηλώνω ότι παρέλαβα αντίγραφο και αποδέχομαι τα ανωτέρω. 

Ον/μο Γονέα:                                                                                Ον/μο παιδιού:  

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

http://www.iasonkolonou.gr/

