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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)  
2020-2021 

 
Αγαπητοί γονείς και αθλητές/αθλήτριες, 
 
Ο ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θα ήθελε να σας καλωσορίσει!!!   
 
Για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου, θα πρέπει  από κοινού να 
ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες σωστής λειτουργίας (κανονισμούς) : 
 
 

 Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ από καρδιολόγο είναι υποχρεωτική 
 

 Οι αθλητές / αθλήτριες είναι υποχρεωτικό να φοράνε μάσκα 
κατά στην είσοδο τους  στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
 
 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους γονείς στους χώρους των 
προπονήσεων.  
 

 Οι πληρωμές των αθλούμενων μελών θα πρέπει να γίνονται μέχρι 10 
του τρέχοντος μήνα, καθώς ο αθλητής ή η αθλήτρια δεν θα μπορεί να 
συμμετέχει στις αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου.   
 
 

 Εάν ο αθλητής/αθλήτρια δεν συμμετέχει στις προπονήσεις για αρκετό 
χρονικό διάστημα , θα πρέπει ο γονέας να ενημερώσει την γραμματεία 
του συλλόγου για την ομαλή ταμειακή ενημερότητα τους και την 
αποφυγή παρεξηγήσεων. 

 
 

 Ο αθλητής/αθλήτρια, έχει την υποχρέωση να φοράει την φόρμα και 
την  προπονητική εμφάνιση του Συλλόγου.  
 

 Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να δώσει σε όλους τους αθλητές/ 
αθλήτριες το πρόγραμμα των προπονήσεων και τα ονόματα των 
αρμόδιων προπονητών. Εάν το σωματείο προβεί σε αλλαγή 
προγράμματος προπόνησης, δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς τα 
γήπεδα είναι δημοτικά. Ο σύλλογος οφείλει για την εμπρόθεσμη 
ειδοποίηση των αθλητών/ αθλητριών και την αναπλήρωση των ωρών 
προπόνησης. 
 

 Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το τμήμα που συμμετέχει ο 
αθλητής/ αθλήτρια , θα πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο ακαδημίας  
 
 

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή μπασκετική και σχολική 
χρονιά !!!!!! 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

Προς:  τον Αθλητικό σύλλογο Α.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
 
Ο – Η (όνομα)  Κηδεμόνα:……………………………………………………………………………………….. 
 

Επώνυμο Κηδεμόνα  : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Όνομα και επώνυμο Αθλητή / Αθλήτριας  : ………………………………………………………………                    

 

Τόπος κατοικίας : …………..……………Οδός ……….………………..Αριθ. ….….Τ.Κ…….…….. 

 

Αριθ.δελτ.ταυτότητας Κηδεμόνα : …………………………………. 

 

-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΠΡΟΒΩ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ 

ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

 

 

 -Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι ΔΙΝΩ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ / ΔΕΝ ΔΙΝΩ 

ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ, για την ανάρτηση φωτογραφιών και video, στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης του συλλόγου (το FACEBOOK, η ιστοσελίδα του συλλόγου , κ.λ.π.).  

 

     -Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 ,δηλώνω ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID - 19. 

 

                                                                                     ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ……………………….2020-2021 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ              

 

              

(Υπογραφή) 


