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Κανονισµός Σχολής Τένις
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Κάθε µαθητής της σχολής υποχρεούται να προσκοµίζει κάθε χρόνο ιατρική
βεβαίωση. Μέχρι αυτού την ευθύνη συµµετοχής έχει αποκλειστικά ο γονέας ή
κηδεµόνας.
Το Μίνι Τένις και τα τµήµατα βασικής εκµάθησης αρχίζουν το Σεπτέµβριο και σταµατάνε 30 Ιουνίου.
Σταµατάνε επίσης, δύο εβδοµάδες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπως τα σχολεία.
Τα τµήµατα αριθµούν 6 έως 10 άτοµα και σχηµατίζονται µε ευθύνη των προπονητών του συλλόγου.
Τα αγωνιστικά τµήµατα αρχίζουν αρχές Σεπτεµβρίου και σταµατάνε 31 Ιουλίου. Τις µέρες που βρέχει
γίνεται φυσική κατάσταση. Καµία προπόνηση δεν χάνεται χωρίς σοβαρό λόγο. Οι µηνιαίες συνδροµές
ισχύουν ανεξάρτητα της προσέλευσης.
Η µηνιαία συνδροµή πληρώνεται εντός της πρώτης εβδοµάδας του κάθε µήνα, βάση του παρακάτω
κανονισµού που έχει θεσπίσει η σχολή:
1. Ο πρώτος µήνας πληρώνεται µαζί µε την ετήσια εγγραφή στη Σχολή. Η εγγραφή µετράει ως εξόφληση
του τελευταίου µήνα(Ιούνιος ή Ιούλιος ανάλογα του τµήµατος).Κάθε άλλος µήνας πληρώνεται
ξεχωριστά.
2. Κάθε µαθητής κατοχυρώνει µία θέση στο τµήµα, γι’ αυτό δεν θα πρέπει να απουσιάζει χωρίς
σοβαρό λόγο.
3. Σε τµήµα µε 2 ώρες/ εβδοµάδα αν ο µαθητής κάνει µέχρι 2 ώρες/ µήνα, πληρώνεται ο µισός Μήνας. Αν
κάνει 3 ώρες/µήνα, πληρώνεται ολόκληρος. Το ίδιο σε τµήµα µε 3 ώρες/εβδοµάδα αν κάνει µέχρι 3
ώρες/µήνα, πληρώνεται ο µισός Μήνας. Αν γίνουν 4 ώρες/Μήνα πληρώνεται ολόκληρος ο µήνας.
4. Χαµένες ώρες µαθηµάτων είναι εκείνες, που για λόγους όπως βροχή, αγώνες, απουσία προπονητών κ.λ.π,
δεν γίνονται. Τα χαµένα µαθήµατα σηµειώνονται και αναπληρώνονται.
5. Παρέχεται έκπτωση 10 ευρώ στο δεύτερο παιδί από την ίδια οικογένεια.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλητών-αθλητριών θα πρέπει να τηρείται για την οµαλή
λειτουργία της προπόνησης . Η προπονητική ώρα είναι 50 λεπτά και ξεκινάει και 10’.
Η είσοδος των αθλητών-τριών στο γήπεδο, θα γίνεται αφού αποχωρίσει το προηγούµενο τµήµα.
Η ένδυση και συµπεριφορά των παικτών και των προπονητών, οφείλει να είναι κόσµια, όπως επίσης και ο
σεβασµός στις εγκαταστάσεις και η τήρηση της καθαριότητας.
Η ανάρµοστη συµπεριφορά και ασέβεια προς συναθλητές, προπονητές, θεατές και µέλη του Ο.Α.Ρ επιφέρει
διακοπή και ενδεχοµένως, αποκλεισµό από την σχολή. Αρµόδιοι είναι οι προπονητές και οι έφοροι
αγωνιστικού και µίνι τένις. Επαναλαµβανόµενο παράπτωµα θα τίθεται υπόψη του ∆.Σ.
Απαγορεύεται σε γονείς και κηδεµόνες, να εισέρχονται στα γήπεδα, κατά τη διάρκεια της
προπόνησης ή να συµµετέχουν φωνητικά στην προπόνηση, παρενοχλώντας και αποσπώντας την
προσοχή σε παίκτες και προπονητές. Η οποιαδήποτε επαφή γονέων µε προπονητές θα γίνεται στο
διάλειµµα αλλαγής των τµηµάτων και στα γραφεία του συλλόγου.
Ο καταρτισµός των τµηµάτων και προγραµµάτων προπόνησης γίνεται µόνο από τους αρµόδιους
προπονητές και την τεχνική επιτροπή (head coach,προπονητές και έφοροι αγωνιστικού).
Για τυχόν απορίες και παράπονα, απευθύνεστε στον προπονητή του τµήµατος, στον επικεφαλή προπονητή
ή στον έφορο των τµηµάτων.
Ενηµερώθηκα και συµφωνώ.
Όνοµα γονέα ή κηδεµόνα:
Υπογραφή :

Ηµεροµηνία:

