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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες  
Με το παρόν έντυπο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μερικά βασικά θέματα που θα βοηθήσουν 
στην ομαλή έναρξη της αθλητικής χρονιάς και την ένταξη των αθλητών στις δραστηριότητες του 
τμήματος και να σας δώσουμε λίγες πληροφορίες για το σωματείο μας και τον τρόπο λειτουργίας 
του. 

 Γ.Α.Σ.Χολαργού 
Ο Γ.Α.Σ.Χ. είναι ένα μη κερδοσκοπικό  ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο και  το Δ.Σ. αποτελείται από 
γονείς αθλητών και αθλητριών, παλιούς αθλητές  και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό. Είναι 
όλοι τους εθελοντές  που αφιερώνουν χρόνο, κόπο και χρήματα σε βάρος της προσωπικής και 
οικογενειακής τους ζωής, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.  
 

 Αθλητής/τρια 
 Κάθε αθλητής ή αθλήτρια για να ολοκληρώσει την εγγραφή του/της στο σύλλογο, πρέπει να 
προσκομίζει  ιατρική βεβαίωση,   το αργότερο ένα μήνα από την αρχική εγγραφή του/της. 
Σε περίπτωση που ο αθλητής/τρια είναι καινούργιος έχει δικαίωμα  μίας δοκιμαστικής προπόνησης.  
Κατόπιν θα πρέπει να ενημερώσει την γραμματεία αν θα συμμετέχει ή όχι στο πρόγραμμα των 
προπονήσεων και να ολοκληρώσει την εγγραφή του.  
 Οι προπονήσεις 
1) είναι δύο με τρεις φόρες την εβδομάδα (δίνεται πρόγραμμα στην αρχή της περιόδου) 
2) διαρκούν από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου και 
3) ισχύουν οι σχολικές αργίες. 
Οι μη ενήλικες αθλητές/τριες πρέπει να παραδίδονται στον προπονητή και να παραλαμβάνονται από 
τον προπονητή εντός του χώρου των μαθημάτων (ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΔΟΠΑΠ, ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 4, 2ος 
ΟΡΟΦΟΣ) και αυτός που τους παραδίδει πρέπει να ενημερώνεται από τον πίνακα ανακοινώσεων. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αθλητών, παρακαλούμε να ειδοποιείται ο προπονητής . 
 
Σε περίπτωση αλλαγής ώρας ή αναβολής της προπόνησης οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής: 
1) ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων 
2) προφορική ή τηλεφωνική ενημέρωση από τους υπευθύνους των τμημάτων ή από τον προπονητή ή 
από την γραμματεία 
3) επικοινωνία μεσω mail, sms ή/και ανακοίνωση στο site μας. 
Σε περίπτωση που ο αθλητής/τρια απουσιάζει για παραπάνω από τρεις προπονήσεις παρακαλούμε 
να ενημερώνεται η γραμματεία. 
Αγώνες 
Όλοι οι αθλητές/τριες  έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στους ατομικούς ή ομαδικούς αγώνες 
που διοργανώνει η ΕΣΟ (Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία)  και η ΕΣΣΝΑ (Ένωση Σκακιστικών 
Σωματείων Νομού Αττικής) με την προϋπόθεση να έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΣΟ. 
 Για την έκδοση  του δελτίου χρειάζονται:   
 1)ένα έντυπο που θα παραλάβετε από το γραφείο και πρέπει να σφραγιστεί από γιατρό,   



 2)ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης και  
 3) τέσσερις (4) φωτογραφίες. 
Οι αθλητές /τριες που θα εκδώσουν δελτίο δεν χρειάζεται να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση, αλλά 
να θεωρούν το δελτίο από ιατρό κάθε χρόνο. 
 

 Οικονομική Ενίσχυση 
Η οικονομική ενίσχυση για τους καταστατικούς,  μη κερδοσκοπικούς σκοπούς του σωματείου  προς 
τον σύλλογο   καταβάλλεται ως εξής: 

 προκαταβολή με την αίτηση εγγραφής   

 1η δόση  από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 

 2η δόση από 1 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 

 3η δόση από  1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 

 ή εφάπαξ  από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου με έκπτωση. 
Το δεύτερο παιδί έχει έκπτωση 20% και από το τρίτο παιδί και πάνω  είναι δωρεάν.  
 Οι ενήλικες αθλητές έχουν έκπτωση 50%. Οι ενήλικες αθλητές που αγωνίζονται με την ομάδα του 
συλλόγου στο Πρωτάθλημα της ΕΣΟ και της ΕΣΣΝΑ εξαιρούνται από την καταβολή οικονομικής 
ενίσχυσης. 
Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος είναι απαραίτητη η έγκαιρη καταβολή της  οικονομικής 
ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο αθλητής/τρια παρακολουθεί ή όχι όλες τις προπονήσεις, διότι οι 
υποχρεώσεις κάλυψης των λειτουργικών εξόδων είναι διαρκείς και ανελαστικές. 
Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, ο αθλητής/τρια 
δεν θα γίνεται δεκτός στις προπονήσεις μέχρι και την τακτοποίηση της εκκρεμότητας. 
Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας, παρακαλούμε να έρθετε εγκαίρως σε επικοινωνία με τον 
υπεύθυνο του τμήματος ή την γραμματεία. 
 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΑΣΧ  

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ Η  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ,  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ : 

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) στην αίτηση 

εγγραφής για καλύτερη, γρηγορότερη και πληρέστερη ενημέρωση καθώς επίσης να ελέγχετε το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας ακόμη και τα spam για τυχόν ανακοινώσεις από την γραμματεία 

μας.  

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας ΓΑΣΧ : 

καθημερινές 17:00-21:00 και Σάββατο 10:00-12:00, τηλ. 2106522954 , 

Ζακύνθου 2 Χολαργός, Στάδιο Μαρκ Μαρσώ    
e-mail: info@gas-holargos.gr και  δικτυακός τόπος : www.gas-holargos.gr 

(παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τον σύλλογό μας καθώς και το καταστατικό  και τον 

κανονισμό λειτουργίας από το site μας) 

 
 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 
 

http://www.gas-holargos.gr/

