ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝ∆ΡΩΝ

Ο Α.Ο Γαλατσίου είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας που σκοπό έχει να μάθει στα
παιδιά την αξία του αθλητισμού μέσω του μπάσκετ και να αναπτύξει την συνεργασία, την ομαδικότητα και την
φιλία μεταξύ των παιδιών.Ο στόχος και το όραμα του συλλόγου συνοψίζονται στις παρακάτω φράσεις.

Η εξέλιξη και οργάνωση του Συλλόγου μας με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο με απόλυτη διαφάνεια
και ανεξαρτησία στον οικονομικό προγραμματισμό ,με την προσέλκυση όλων των υγιών κοινωνικών
εταίρων του Γαλατσίου και των περιχώρων έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τα ταλέντα των
ακαδημιών του για την δημιουργία μιάς ομάδας μοντέλο που θα μπορέσει στην επόμενη πενταετία να
αγωνίζεται στις Εθνικές Κατηγορίες του Αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης.
Ο σύλλογος αποτελείται από την ανδρική ομάδα που αγωνίζεται στον 1ο Όμιλο του Νότου της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας, την εφηβική (Β΄ κατηγορία ΕΣΚΑ) ομάδα και την παιδική (Α΄ κατηγορία ΕΣΚΑ) ομάδα , καθώς και
τις ακαδημίες που αποτελούνται από παιδιά 5-15 ετών.
Κύριο και σχεδόν μοναδικό έσοδο των ακαδημιών είναι οι εισφορές των γονέων. Με αυτό τον τρόπο
καλύπτονται τα έξοδα των προπονητών, των διαιτητών(από το 2011-12 πληρώνονται εξ’ ολοκλήρου από το
σωματείο), των αγωνιστικών τμημάτων και μέρος του κόστους των αθλητικών εμφανίσεων των παιδιών.
Το σωματείο αποτελείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των προπονητών
και την οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Το συμβούλιο ορίζει τους εφόρους, έναν ή δύο ανά τμήμα.
Οι έφοροι είναι εκπρόσωποι του σωματείου, είναι υπεύθυνοι για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται,
ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός
έδρας αγώνες με την συνδρομή των γονέων, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν τους γονείς για
τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων
μεταφέροντας τες στο διοικητικό συμβούλιο. Οι έφοροι γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της
περιόδου.
Υπεύθυνος για τους προπονητές και το πρόγραμμα προπονήσεων είναι ο Θοδωρής Σιαρές σε συνεργασία με
τον Προπονητή της ανδρικής ομάδας Μάκη Κουμαρά.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή, με την επιφύλαξη κάποιων μεταβολών
που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνος ο σύλλογος.
Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται με πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του συλλόγου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
1. Κατά την εγγραφή απαιτούνται:
Α. Πιστοποιητικό γέννησης
Β. Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν
προσκομισθεί εντός δεκαπενθημέρου από την εγγραφή, ο κηδεμόνας θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της παράλειψης.
Γ. Η Οικονομική Ενίσχυση (δίδακτρα) για τη λειτουργία των Ακαδημιών γίνεται σε δύο δόσεις:
• Η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του καλαθοσφαιριστή
• Η δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προπονητικού έτους.
• Σε περίπτωση μη καταβολής τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας ο καλαθοσφαιριστής δεν θα
γίνεται δεκτός στα μαθήματα.
• Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των διδάκτρων για διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων ο
καλαθοσφαιριστής θα χάνει την θέση του στο αντίστοιχο πρόγραμμα όπου έχει εγγραφεί και αυτή θα
δίνεται στον επόμενο ενδιαφερόμενο.
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ΤΟ ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από το πρόγραμμα και το τμήμα που εντάσσεται ο
καλαθοσφαιριστής στην αρχή της χρονιάς. Δεν αλλάζει ανάλογα με τις παρουσίες ή απουσίες του
καλαθοσφαιριστή στις προπονήσεις της ομάδας.
Η αναπλήρωση των προπονήσεων που χάθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών είναι υποχρέωση του
Ομίλου.
Οι σχολές λειτουργούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούλιο. Στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα
η Ακαδημία λειτουργεί κανονικά πλήν των επισήμων αργιών.
Η επικοινωνία των γονέων –κηδεμόνων των αθλητών με τους προπονητές σχετικά με την πρόοδο των
αθλητών θα γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον Κο Θοδωρή Σιαρέ Υπεύθυνο των
Ακαδημιών ο οποίος θα προγραμματίζει σχετικό ραντεβού σε ορισμένη ημέρα και ώρα ανάλογα με την
διαθεσιμότητα των προπονητών.Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιείται η
ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων χωρίς να διαταράσσεται το πρόγραμμα της
Ακαδημίας.
Ισχύει έκπτωση 10% επί των ετησίων διδάκτρων σε περίπτωση που αυτά καταβληθούν εξ’ολοκλήρου
κατά την ημερομηνία εγγραφής του αθλητή.
Ισχύει έκπτωση 15% επί των ετήσιων διδάκτρων για γονείς που έχουν δύο παιδιά στην Ακαδημία ενώ
οικογένειες που έχουν τρία παιδιά στην Ακαδημία το τρίτο παιδί είναι δωρεάν.
Με την καταβολή των διδάκτρων οι αθλητές μας λαμβάνουν και μία κάρτα διαρκείας για δωρεάν
παρακολούθηση όλων των εντός έδρας αγώνων της Ανδρικής μας ομάδας που θα διεξάγονται Κυριακή
απόγευμα .

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
2. Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις
τεχνικές δεξιότητες που κατέχουν. Η κατάταξη γίνεται ΜΟΝΟΝ από τους προπονητές των τμημάτων με
την έγκριση του υπεύθυνου Ακαδημιών και του Α’ προπονητή.
•

Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με την σύμφωνη
γνώμη του υπεύθυνου Ακαδημιών μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού και της ομάδας.
Στην αρχική κατάταξη όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές οποιοσδήποτε άλλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

3. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ στον έφορο της
ομάδας και ο έφορος με την σειρά του στον Υπεύθυνο των ακαδημιών. Το έργο των προπονητών είναι
η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται
μόνο από τον Α’ προπονητή και κατ’ επέκταση από την Διοίκηση. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων
στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά όπως επίσης οδηγίες ή παρατηρήσεις προς τα παιδιά κατά
την διάρκεια της προπόνησης. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική,
μπορεί να απευθυνθεί απ’ ευθείας στον Υπεύθυνο των ακαδημιών και σε κανέναν άλλον. Σε
περίπτωση που γονέας δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του τμήματος ο Σύλλογος έχει
δικαίωμα να του απαγορεύσει ,την είσοδό του, στους χώρους λειτουργίας του και εάν δεν
συμμορφωθεί ,ο αθλητής(το παιδί του) θα διαγραφεί από αυτόν.
4. Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Τα
παιδιά ΔΕΝ θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων αν δεν παρακολουθούν
ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων.
Για τους αθλητές της ακαδημίας ισχύουν επιπλέον τα εξής:
5. Οι αθλητές υποχρεούνται να ακολουθούν το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον προπονητή τους
όσον αφορά το ωράριο της προπόνησης
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6. Οι αθλητές υποχρεούνται να προσέρχονται στο χώρο της προπόνησης το αργότερο 15 λεπτά πριν από
την έναρξή της.
7. Οι αθλητές υποχρεούνται να πληροφορούν τον έφορο ή τον προπονητή της ομάδας για τυχόν απουσία
τους από την προπόνηση
8. Οι αθλητές θα πρέπει να επιδεικνύουν άριστη διαγωγή κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των
αγώνων στους οποίους εκπροσωπούν τον Όμιλο.
9. Είναι στην ευχέρεια του προπονητή των Αγωνιστικών ομάδων να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα
κατόπιν έγκαιρης προφορικής ειδοποίησης και ανάρτησης στο site του συλλόγου της αλλαγής αυτής.
10. Απαγορεύεται σε γονείς και συνοδούς των αθλητών η είσοδος στα γήπεδα καθώς και κάθε είδους
παρέμβαση προς τον προπονητή ή τους αθλητές κατά την διάρκεια της προπόνησης.
Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει για μία ακόμα φορά ότι κύριος στόχος της είναι να μάθει στα παιδιά το
άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας-συνεργασίας και να δημιουργήσει
τους μελλοντικούς παίκτες της ανδρικής ομάδας. Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και
καταλυτικούς συνεργάτες. Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου,
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι
απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και θα κάνουμε ότι είναι
δυνατόν να μείνετε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε σε εσάς και τα παιδιά σας.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ

Αποδέχομαι τους όρους
Ο ΓΟΝΕΑΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
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