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Αγαπητοί γονείς,
Όπως θα γνωρίζετε ο Σύλλογός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια διακρίνεται για την
οργάνωση και τις επιτυχίες των αναπτυξιακών του τμημάτων. Παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες της
σημερινής ζωής, κάθε χρονιά προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα στα παιδιά
μας, από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς τεχνικής.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν επιζητούμε μια καλύτερη συνεργασία με εσάς , πράγμα που
θα ωφελήσει όλους, και περισσότερο τα παιδιά τα οποία όπως γνωρίζουμε μέσα από την ενασχόλησή
τους με τον αθλητισμό έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά αλλά και να διαμορφώσουν καλούς και
σωστούς χαρακτήρες.
Στις παρακάτω παραγράφους θα αναφερθούμε σε κάποια ζητούμενα που πιστεύω ότι αν
τηρηθούν θα βοηθηθούν τα παιδιά σας τα μέγιστα.
Προς αθλητές Ακαδημίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου αναφέρουμε τη λέξη αθλητής εννοούμε και την αθλήτρια.
1. Οι αθλητές προσέρχονται στο Γήπεδο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την καθορισμένη
ώρα έναρξης της προπόνησης.
2. Κατά την προσέλευση τους για προπόνηση να πηγαίνουν απευθείας στο χώρο των
αποδυτηρίων ή όπου αλλού τους έχει υποδείξει ο προπονητής τους.
3. Η συνολική διάρκεια της προπόνησης είναι έως 90 λεπτά ενώ των τουρνουά έως 120
λεπτά.
4. Οι αθλητές είναι υποχρεωτικό σε κάθε εκδήλωση της ομάδας τους να φορούν ρουχισμό
της Ακαδημίας όταν τους δοθεί.
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5. Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την προπόνηση ή τον αγώνα σε τουρνουά
παρά μόνο μετά από σχετική άδεια του προπονητή τους.
6. Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το γήπεδο χωρίς την συνοδεία των γονέων τους
ή του συνοδού τους εφόσον αυτοί για κάποιο λόγο έχουν καθυστερήσει. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος της Ακαδημίας ή ο προπονητής
ειδάλλως θα αναμένουν εντός του γηπέδου για την αναχώρηση τους.
7. Από όλα τα παιδιά έχει ζητηθεί να σέβονται τα πρόσωπα του Συλλόγου, (Προπονητές,
συμπαίκτες κ.λπ.), το αθλητικό υλικό και τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται οι
αθλητές του Συλλόγου.
8. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης όλοι οι αθλητές βοηθούν τους προπονητές στην
τακτοποίηση των οργάνων του γηπέδου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση.
9. Όλοι οι αθλητές να έχουν αξιοπρεπή συμπεριφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
10. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους αθλητές κατά την διάρκεια της
προπόνησης ή των φιλικών αγώνων της ομάδας εκτός αν είναι μεγάλη ανάγκη και με την
άδεια του Προπονητή ή του Εφόρου.
11. Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή σε προπόνηση, σε φιλικό αγώνα ή και εκτός
δραστηριότητας της Ακαδημίας ή ασθενείας του ο προπονητής είναι ο αρμόδιος για να
καθορίσει χρονικά την ομαλή ένταξη του αθλητή στο πρόγραμμα προπονήσεων κ
αγώνων.
12. Ο προπονητής ειδοποιείται με κάθε τρόπο κ έγκαιρα στην περίπτωση απουσίας του
αθλητή από φιλικό αγώνα ή προπόνηση.
13. Οι αθλητές υποχρεούνται με την έναρξη των προπονήσεων να ακολουθήσουν τις οδηγίες
που θα τους δοθούν και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιωθεί η
ικανότητα τους να συμμετέχουν στις προπονήσεις και στους φιλικούς αγώνες της ομάδας.
14. Οι αθλητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να σέβονται τους συναθλητές τους
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις προπονήσεις και στους φιλικούς αγώνες.
15. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στον προπονητή σας. Αν το θέμα είναι σοβαρό
και θέλετε να απευθυνθείτε και αλλού τότε μιλάτε στον Έφορο ή Γενικό Αρχηγό
Τμήματος παρουσία του προπονητή.

Προς τους γονείς
1. Ο Σύλλογος πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους αθλητές και τους γονείς τους
οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει κάθε γονέας να καταθέσει
αναλυτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή στο Τμήμα
Volley έγκαιρα. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων των αθλητών είναι σύννομη και
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περιορίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνία μεταξύ μας καθώς και στην έκδοση καρτών
υγείας για την συμμετοχή σε τουρνουά.
2. Οι γονείς και οι συνοδοί πριν την έναρξη της προπόνησης αφήνουν τους αθλητές στον
χώρο υποδοχής και δεν παρευρίσκονται εντός του γηπέδου εν ώρα προπόνησης. Κατά
τον ίδιο τρόπο τους παραλαμβάνουν στο τέλος.
3. Δεν επιτρέπεται να διακόπτουν την προπόνηση ή τον αγώνα και να μιλάνε στα παιδιά
κατά την διάρκεια αυτών προκειμένου η λειτουργία της Ακαδημίας να είναι
εύρυθμη.
4. Ζητάμε τη βοήθειά σας ώστε να μετέχουν τα παιδιά σας σε όλες τις δραστηριότητες.
(Φιλικοί Αγώνες , Τουρνουά και προπονήσεις). Για οποιοδήποτε πρόβλημα που
απασχολεί το παιδί ή επηρεάζει την συμπεριφορά και την επίδοση του στους αγώνες ,να
ενημερώνετε τον έφορο της ομάδας.
5. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ
στον έφορο της ομάδας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση
των αγώνων και μόνο μη έχοντας καμιά διοικητική ή άλλη ευθύνη. Υποδείξεις ή
εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύονται. Αν ο γονέας κρίνει ότι η
απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί στον Γενικό
Αρχηγό.
6. Η ομάδα και ο προπονητής δεν φέρουν ευθύνη για την επίβλεψη των αθλητών μετά το
τέλος της προπόνησης. Οι γονείς και οι συνοδοί των αθλητών είναι υπεύθυνοι για την
παραλαβή των αθλητών μετά το τέλος της προπόνησης ή της κάθε εκδήλωσης.
7. Οι γονείς θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα τυχόν φυσικό πρόβλημα ή παλαιό
τραυματισμό προκειμένου το Σωματείο να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει την
κατάσταση.
8. Έχει τονιστεί σε όλα τα παιδιά ότι η καλή σχολική επίδοση αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση . Στο άθλημά μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καλή επίδοση στον
αθλητισμό αλλά και η καλή σχολική επίδοση συμβαδίζουν.
Τέλος παρακαλούμε για την έγκαιρη εξόφληση των συνδρομών σας σύμφωνα με τις
ορισθείσες ημερομηνίες προκειμένου να καταστεί πραγματοποιήσιμος ο σχεδιασμός
μας.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.
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