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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 - 2014
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ


Προς αθληηές Ακαδημίας

1.

Οη αζιεηέο πξνζέξρνληαη ζην Αζιεηηθό Κέληξν ηνπιάρηζηνλ 10΄πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε
ώξα έλαξμεο ηεο πξνπόλεζεο.

2.

Οη αζιεηέο θαηά ηε πξνζέιεπζή ηνπο γηα πξνπόλεζε πεγαίλνπλ απ’ επζείαο ζην ρώξν ησλ
απνδπηεξίσλ ή όπνπ αιινύ ηνπο έρεη ππνδείμεη ν Πξνπνλεηήο ηνπο.

3.

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θάζε πξνπόλεζεο είλαη 60΄ - 90΄ πεξίπνπ.

4.

Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ζα ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ αζιεηώλ,
όπσο επίζεο θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ.

5.

Πηζηεύνπκε όηη ηα παηδηά ηα νπνία αζρνινύληαη πην ελεξγά κε ηνλ αζιεηηζκό όπσο νη
αζιεηέο ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ καο, θαιό είλαη λα ηεξνύληαη νη θάησζη νδεγίεο δηαηξνθήο:
 Πξηλ ηελ πξνπόλεζε (2 ώξεο πεξίπνπ) πξέπεη λα ηξώλε ειαθξύ γεύκα δεδνκέλεο
θαη ηεο ώξαο επηζηξνθήο ησλ παηδηώλ ζην ζπίηη. Σε απηή ηελ πεξίπησζε
πξνηείλεηαη 1 ηνζη απιό (κε ηπξί θαη ηόλν ή γαινπνύια) ή μεξνύο θαξπνύο κε
θπζηθό ρπκό θαη 1 κπαλάλα. Μπνξνύλ επίζεο λα θάλε, ιίγα δπκαξηθά ή ξύδη.
Καλνληθό γεύκα ζα έρνπλ κεηά ην ηέινο ηεο πξνπόλεζεο. Εθόζνλ ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα λα έρνπλ ηα παηδηά γεύκα 3 ώξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ πξνπόλεζε,
απηό κπνξεί λα είλαη 1 θαλνληθή κεξίδα θαγεηνύ κε ζαιάηα θαη 1 θπζηθόο ρπκόο.
 Σηνπο αγώλεο εθόζνλ απηνί είλαη πξσηλνί, 2 ώξεο πεξίπνπ πξηλ, πξνηείλεηαη 1-2
θέηεο ςσκί ζηθάιεσο κε κέιη ή ιίγα δεκεηξηαθά κε γάια θαη 1 κπαλάλα ή 1 πνηήξη
θπζηθό ρπκό.
 Εθόζνλ νη αγώλεο είλαη απνγεπκαηηλνί, 3 ώξεο πεξίπνπ πξηλ, πξνηείλεηαη 1
καθαξνλάδα ή 1 θηιέην θνηόπνπιν κε 1-2 θέηεο ςσκί ζηθάιεσο θαη κία κπαλάλα.
 Μεηά ηηο πξνπνλήζεηο νη αζιεηέο κπνξνύλ λα πίλνπλ γάια ή ρπκό θαη λα ηξώλε 1
κπαλάλα ή μεξνύο θαξπνύο ή κπάξεο δεκεηξηαθώλ.
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6.

Οη αζιεηέο κπνξνύλ ιίγν πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη ζην εκίρξνλν ηνπ αγώλα λα πίλνπλ
θάπνην ηζνηνληθό πνηό. Επίζεο κπνξνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ
ή ησλ πξνπνλήζεσλ λεξό. Τα πγξά ηα νπνία ζα θαηαλαιώλνπλ, λα κελ είλαη παγσκέλα.

7.

Οη αζιεηέο ζα θέξνπλ απαξαίηεηα κηα δεύηεξε κπινύδα γηα κεηά ην ηέινο ηεο
πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα, όζν γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ
αληηαλεκηθό κπνπθάλ, θνύηεξ κε καθξηά καλίθηα, ζθνπθάθη θαη γάληηα (θαιό είλαη λα
πξνκεζεύεζηε ηα επηιεγκέλα είδε ξνπρηζκνύ ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ καο).

8.

Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσηηθό ζε θάζε εθδήισζε ηεο νκάδαο ηνπο λα θνξνύλ ξνπρηζκό
ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

9.

Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, πηζαλόηεηαο απώιεηαο όπσο επίζεο ζσζηήο θαη πεηζαξρεκέλεο
εηθόλαο ησλ Οκάδσλ καο, νη αζιεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ή ησλ αγώλσλ
δεν επιηρέπεηαι λα θνξάλε ξνιόγηα, άιια πνιύηηκα είδε, ζθνπιαξίθηα θαη νηηδήπνηε
άιιν από ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ή πηζαλόηεηα ηηκσξίαο ηεο Οκάδαο.
Τα θηλεηά ηειέθσλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα ζα πξέπεη λα είλαη
απελεξγνπνηεκέλα.

10. Οη αζιεηέο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνπόλεζε ή ηνλ αγώλα, παξά κόλν
κεηά από ζρεηηθή άδεηα ηνπ Πξνπνλεηή ηνπο.
11. Οη αζιεηέο δελ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιόγν λα εγθαηαιείπνπλ ην Αζιεηηθό Κέληξν ρσξίο
ηε ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο εθόζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, απηνί έρνπλ θαζπζηεξήζεη
ηελ πξνζέιεπζή ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη θάπνηνο από ηνπο
ππεύζπλνπο ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ή ηνπ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ.
12. Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ δελ επηηξέπνληαη βσκνινρίεο, ηζαθσκνί
θαη γεληθόηεξα θάζε είδνπο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δελ ηαηξηάδνπλ ζε παηδηά θαη αζιεηέο.
13. Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα λέα ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ην Εβδνκαδηαίν
Πξόγξακκα Πξνπνλήζεσλ θαη Αγώλσλ θαη ηελ Οκάδα ζηελ νπνία αγσλίδνληαη από ηνλ
Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ πνπ βξίζθεηαη δίπια από ηε Γξακκαηεία.
14. Οη αζιεηέο θαιό είλαη λα θέξνπλ καδί ηνπο 2ν δεπγάξη αζιεηηθά παπνύηζηα ώζηε λα κελ
πεξπαηνύλ εθηόο γεπέδσλ κε ηα πνδνζθαηξηθά (ηάπεο).
15. Οη αζιεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ δελ
επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνύλ άζθνπα θαη ρσξίο ζπλνδεία (νη κηθξόηεξεο ειηθίεο), θάλνληαο
θαζαξία θαη κε θίλδπλν λα ρηππήζνπλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηα απνδπηήξηα ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα, ελώ κεηά ηε ιήμε λα
πεξηκέλνπλ ήζπρα ζε θάπνην ρώξν έσο ηελ νξηζηηθή απνρώξεζή ηνπο από ην ARENA
SOCCER CLUB.
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Οδηγίες προς Γονείς και σνοδούς

1.

Οη γνλείο θαη νη ζπλνδνί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνπόλεζεο αθήλνπλ ηνπο αζιεηέο ζην ρώξν
ππνδνρήο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνπόλεζεο ηνπο παξαιακβάλνπλ ζηνλ
ίδην πάιη ρώξν. Εθόζνλ θάπνηνη γνλείο ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ζην ληύζηκν ησλ παηδηώλ
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνπόλεζεο παξαθαινύληαη λα κπαίλνπλ ζηα απνδπηήξηα κεηά ηελ
απνρώξεζε ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ. Με ηελ ηήξεζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ ζα
απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο ρσξίο ιόγν ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ.

2.

Οη γνλείο θαη νη ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ, δελ επηηξέπεηαη λα δηαθόπηνπλ ηελ πξνπόλεζε ή
ηνλ αγώλα θαη λα κηιάλε ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ. Απηό γίλεηαη γηα ηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο θαη πξνο όθεινο πάληνηε ησλ παηδηώλ.

3.

Οη ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ δελ επηηξέπεηαη λα παξαβξίζθνληαη εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ
ή εληόο ησλ απνδπηεξίσλ.

4.

Η Δηεύζπλζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ηόζν θαηά ηε
πξνζέιεπζε γηα πξνπόλεζε, όζν θαη γηα ηελ ώξα παξαιαβήο ησλ παηδηώλ κεηά ην ηέινο
ηεο πξνπόλεζεο.

5.

Παξαθαινύληαη νη γνλείο θαη νη ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ, λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά από ηνπο
Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ είζνδν ηνπ Café θαη δίπια από ηε
Γξακκαηεία. Απηό ζα δηεπθνιύλεη θαηά πνιύ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο καο.

6.

Παξαθαινύληαη νη γνλείο λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά, γηα ηνλ επηπιένλ ξνπρηζκό πνπ
κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη, απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία.

7.

Η Τερληθή Δηεύζπλζε πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο θαη ηε γεληθόηεξε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, ηπρόλ πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία έρεη αληηκεησπίζεη θαηά ην
παξειζόλ, όπσο επίζεο θαη κε ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο θξίλεηαη όηη ζα κπνξνύζαλ λα καο
βνεζήζνπλ ώζηε λα ππάξρεη ε όζν ην δπλαηόλ πην ζσζηή αληηκεηώπηζή ηνπ.

8.

Σηελ ΑΚΑΔΗΜΙΑ καο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο κεληαίαο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξόνδν
ησλ αζιεηώλ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα ήζειε πξνθύςεη. Ο Πξνπνλεηήο ηεο θάζε
νκάδαο ζα ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο ηελ 1ε εβδνκάδα θάζε κήλα, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό
Πξόγξακκα Επηθνηλσλίαο ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ.

9.

Η Γξακκαηεία ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά 16.00 - 20.00 θαη ηελ Κπξηαθή από
09.30 έσο ηε ιήμε ησλ αγώλσλ. Οη γνλείο κπνξνύλ γηα νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγώλεο λα επηθνηλσλνύλ ζηα ηειέθσλά καο. Σε πεξίπησζε
αγώλσλ εθηόο έδξαο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη εκέξα Σάββαην κπνξνύλ λα δεηνύλ από ηε
Γξακκαηεία ηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ Πξνπνλεηή.
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10. Η διάρκεια λειηοσργίας ηης ΑΚΑΔΗΜΙΑ καηά ηην περίοδο 2013-2014, είναι από
09-09-2013 έως 15-06-2014. Η μηνιαία ζσνδρομή μπορεί να καηαβάλλεηαι από
15 έως 20 εκάζηοηε μήνα, μέτρι ηις 15/04/2013. Η ζσνδρομή ηων δύο (2)
ηελεσηαίων μηνών (15/04 – 15/06) ζσμπεριλαμβάνεηαι ζηην πληρωμή ηων
προηγούμενων μηνών.



σμμεηοτή αθληηών ζε Αγώνες ή Σοσρνοσά

1.

Οη αζιεηέο πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν θαη απνρσξνύλ από απηό κε επζύλε ησλ γνλέσλ,
εθηόο εάλ νξηζζεί από ηελ ΑΚΑΔΗΜΙΑ θάπνην άιιν κεηαθνξηθό κέζν γηα όινπο ηνπο
αζιεηέο (πνύικαλ, ηξέλν θιπ.). Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
αθνινπζήζνπλ ηελ απνζηνιή ηεο Οκάδαο ηνπο.

2.

Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέξρνληαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα ζπλάληεζεο,
είηε απηή είλαη ζην ARENA SOCCER CLUB, είηε ζε θάπνην άιιν γήπεδν. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε είλαη ζηελ θξίζε ηνπ Πξνπνλεηή εάλ ηνπο δερζεί.

3.

Ο ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ, είλαη πάληα ζηελ επζύλε ηνπ Πξνπνλεηή.

4.

Η απνρώξεζε ησλ αζιεηώλ, πάληα ζύκθσλα κε ηε πξνθαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο - ιήμεο
ηνπ αγώλα, είλαη ζηελ επζύλε ηνπ Πξνπνλεηή.

5.

Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν θαηά πεξίπησζε ξνπρηζκό
ηεο ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

6.

Οη γνλείο ή ζπλνδνί κεηά ηελ έιεπζε ηνπ αζιεηή, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ θακία
ζπκκεηνρή κε ηελ νκάδα, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο εάλ απηό ηνπο δεηεζεί
από ηνλ Πξνπνλεηή.

7.

Οη γνλείο ή ζπλνδνί ηνπ αζιεηή, δελ επηηξέπεηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, λα
κηινύλ κε ηνπο αζιεηέο ή λα ηνπο θαζνδεγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Απηό πνπ
επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε παξόηξπλζε όισλ ησλ αζιεηώλ καο.

8.

Οη γνλείο ή ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη πάληα κε θόζκην ηξόπν,
ώζηε λα δίλνπλ ην ζσζηό παξάδεηγκα πξνο ηα παηδηά.

9.

Εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ θαη ελόςεη ηεο
ζπλερνύο δηεμαγσγήο αγώλσλ, πξέπεη λα γίλεη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Τερληθήο
Δηεύζπλζεο.

Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο!
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