Όροι συμμετοχής (έκδοση 20/3/19)
I. Γενικοί όροι
•

Το παρόν ενσωματώνει τους όρους σύμβασης μεταξύ του αθλητή (εκπροσωπούμενου
δια του κηδεμόνα του) και του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Εξέλιξις Ακαδημία
Καλαθοσφαίρισης Αθλητικό Σωματείο» που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής (οδ.
Τριανταφυλλίδη 10) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η Eurohoops Academy) για την
παροχή αθλητικών υπηρεσιών καλαθοσφαίρισης (υπηρεσίες προπόνησης) από την
Eurohoops Academy προς τον αθλητή για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα που
αναφέρεται κατωτέρω.
• Βεβαιώνεται ότι o αθλητής βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας και κρίνεται ικανός στο
να παρακολουθήσει εντατικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως προκύπτει και από την
Ιατρική Βεβαίωση που πρέπει να προσκομιστεί, πριν από την έναρξη συμμετοχής του
στις δραστηριότητες αυτές.
• Το ποσό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε συμμετοχή πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω
λογαριασμό ή να εξοφληθεί στη γραμματεία του γηπέδου χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση,
τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου.
• Οποιοσδήποτε συμμετέχων πρέπει να συμμορφωθεί και να τηρεί τους κανόνες του
Camp.
• Η μη αποδοχή των όρων συμμετοχής ή η μη υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής Αθλητή
–Easter Camp 2019 ή μη υποβολή των αναφερόμενων σε αυτό εγγράφων ή η μη
προκαταβολή του οικείου ποσού συμμετοχής κατά τους παρόντες όρους σημαίνει μη
κατάρτιση της σύμβασης, χωρίς καμία αξίωση από πλευράς συμμετέχοντος. Στην
περίπτωση που ο συμμετέχων αποσύρει την συμμετοχή του μετά την κατάρτιση της
σύμβασης έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που έχει καταβάλλει, με εξαίρεση τις
δαπάνες έναρξης και οργάνωσης (15% του συνολικού ποσού της συμμετοχής). Σε
περίπτωση αποχώρησης κατά τη διάρκεια του camp ο διοργανωτής δεν υποχρεούται σε
επιστροφή χρημάτων.
• Οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν δικαίωμα παρουσίας στις προπονήσεις των αθλητών,
αλλά μπορούν να τις παρακολουθούν από το χώρο εστίασης του Eurohoops Dome.
• Με την υποβολή των στοιχείων µου και την αποδοχή της συµµετοχής του παιδιού µου
στο camp, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του
παρόντος.
II. Κόστος συμμετοχής Περίοδοι Easter Camp:
1η περίοδος: Shooting Camp, 22-23/4/2019 (80 ευρώ)
2η περίοδος: Fundamentals Camp, 24-25/4/2019 (80 ευρώ)
3η περίοδος: Ball Handling Camp, 2-3/5/2019 (80 ευρώ)
•
•
•

Για τα μέλη της Ακαδημίας της σεζόν 2018-19 παρέχεται έκπτωση 10% επί της αρχικής
τιμής.
Για συμμετοχή σε περισσότερες από 1 περιόδους, παρέχεται έκπτωση 10%:
o Για 2 περιόδους, από 160€ σε 144€
o Για 3 περιόδους, από 240€ σε 216€
Σε περίπτωση οικογενειακής συμμετοχής, το δεύτερο μέλος τυγχάνει έκπτωσης 10%,
ενώ το τρίτο μέλος 15%.

Όσοι γονείς το επιθυμούν θα μπορούν με επιπρόσθετο κόστος να παρατείνουν την
παραμονή των παιδιών τους στις εγκαταστάσεις του Eurohoops Dome για ένα επιπλέον
δίωρο το πρωί (08:00-10.00) & για ένα επιπλέον τρίωρο (14:00-17:00) μετά το τέλος του
camp, ώστε να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τον μαγικό κόσμο του μπάσκετ.
• Το κόστος είναι 5€ στο σύνολο για τις 2 ημέρες κάθε περιόδου.
III. Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω κατάθεσης στην τράπεζα ή μέσω
χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας (POS) ή με μετρητά στη γραμματεία της Eurohoops
Academy. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στην τράπεζα παρακαλείται ο
καταθέτης να συμπληρώνει το όνομα του αθλητή στην αιτιολογία του καταθετηρίου.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)
ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
IBAN: GR9802600360000660201122354
IV. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
IV.1 Στοιχεία Ταυτότητας, Πιστοποιητικό Γέννησης, Φωτογραφίες: Σε εκτέλεση της
σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών η Eurohoops Academy θα διατηρεί σε
ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή τα στοιχεία του αθλητή και του κηδεμόνα ως αυτά
αναγράφονται στο έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή – Easter Camp 2019». Η
συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται προκειμένου να είναι ευχερής η επικοινωνία
με τον αθλητή και του Κηδεμόνα του κατά περίπτωση (λ.χ. σε περίπτωση αλλαγής του
προγράμματος των προπονήσεων, αγώνων κλπ). Συναφώς θα τηρείται έγγραφο και
ενδεχομένως και ηλεκτρονικό αρχείο του προσκομιζόμενου πιστοποιητικού γέννησης
ώστε να αποδεικνύεται ευχερώς η ημερομηνία γέννησης του αθλητή, η συναφής ορθή
ένταξή του στο σχετικό ηλικιακό τμήμα άθλησης και ενδεχομένως η νόμιμη συμμετοχή
του στις κατάλληλες ηλικιακά κατηγορίες αγώνων. Επίσης θα τηρείται έγγραφο και
ηλεκτρονικό αρχείο των φωτογραφιών του αθλητή ώστε σε εκτέλεση της οικείας
σύμβασης να είναι πάντοτε δυνατή η ταυτοποίησή του (αναγνώρισή του από τους
προπονητές κλπ). Τέλος θα τηρείται αρχείο αναφορικά με τις ημέρες και ώρες
συμμετοχής του αθλητή στις αθλητικές δραστηριότητες και με τις αθλητικές επιδόσεις του
στο πλαίσιο αγώνων ή / και προπονήσεων (ιδίως στατιστικά αθλητικά στοιχεία
επιδόσεων, όπως χρόνος συμμετοχής, εύστοχα / άστοχα σουτ κλπ), δε θα τηρούνται
όμως σε καμία περίπτωση βιομετρικά δεδομένα. Η τήρηση των εν λόγω δεδομένων θα
γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας
σύμβασης.
IV.2 Ιατρικές Βεβαιώσεις: Η Eurohoops Αcademy θα διατηρεί σε έγγραφο και
ηλεκτρονικό αρχείο την Ιατρική Βεβαίωση του αθλητή που προσκομίζεται κατά την
σύναψη ή / και ανανέωση της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Η εν λόγω
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος υγείας του
Αθλητή και παράλληλα αποτελεί έννομη υποχρέωση του Eurohoops Academy. Η
τήρηση των εν λόγω δεδομένων θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών
από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης.
IV.3 Οπτικοακουστικό Υλικό: Ο Κηδεμόνας του αθλητή θα επιλέξει κατά την απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια στο έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή – Easter Camp 2019»
αν παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση σε ηλεκτρονικό αρχείο και τη χρήση
οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο θα συμμετέχει ο αθλητής στο πλαίσιο αγώνων ή
προπονήσεών του. Το εν λόγω υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιείται: (α) για την
παρακολούθηση από το προσωπικό του Eurohoops Academy των αθλητικών
επιδόσεων του αθλητή, (β) για δημοσίευση στο διαδίκτυο (στο επίσημο site ή στις

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Eurohoops Academy). Η εν λόγω επεξεργασία θα
γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ δέκα (10) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας
σύμβασης, ώστε σε περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας video για την
πρόοδό του μέσα στα χρόνια, να υπάρχει το σχετικό αρχείο. Ο Κηδεμόνας ή και ο ίδιος ο
αθλητής υπό τις προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας δύναται να ανακαλέσει τη σχετική
συγκατάθεσή του με απλή δήλωσή του προς την Eurohoops Αcademy.
IV.4 Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy
και για μηνύματα από το eurohoops.net: Ο Κηδεμόνας του αθλητή θα επιλέξει κατά
την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στο έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή – Easter
Camp 2019» αν παρέχει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή στη διεύθυνση email
που δήλωσε στον εν λόγω έντυπο ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τα νέα και τις
δράσεις της Eurohoops Academy αλλά και του eurohoops.net ήτοι στην εταιρεία
«Eurohoops Greece IKE» που εδρεύει στην οδό Ευρώτα 24, Κηφισιά και φέρει αριθμό
ΓΕΜΗ 141930201000 (στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και μηνύματα χορηγών
αυτών). Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών
από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης. Ο Κηδεμόνας δύναται να ανακαλέσει τη
σχετική συγκατάθεσή του με απλή δήλωσή του προς την Eurohoops Αcademy.
IV.5 Λοιπές πληροφορίες: Ο Κηδεμόνας ή και ο ίδιος ο αθλητής υπό τις προϋποθέσεις
της οικείας νομοθεσίας έχει δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε προς την Eurohoops
Αcademy αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των ως άνω δεδομένων του ή
για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξή του σε αυτή ή για τη φορητότητα
(μεταφορά) των δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο Κηδεμόνας ή και ο
ίδιος ο αθλητής έχουν το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για
οποιαδήποτε παραβίαση των κείμενων διατάξεων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα
τους. Διευκρινίζεται πως εκ των ως άνω τα στοιχεία υπό παρ. IV.1 και IV.2 είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Αντιθέτως τα στοιχεία
υπό IV.3 και IV.4 δεν είναι αναγκαία και παρέχονται μόνο αν συγκατατεθεί ρητά και
ελεύθερα ο Κηδεμόνας του αθλητή στο πλαίσιο υπογραφής του εντύπου «Αίτηση
Συμμετοχής Αθλητή – Easter Camp 2019». Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ως άνω
δεδομένων δεν θα λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή / και profiling
του αθλητή. Τα δεδομένα υπό στοιχεία IV.4 ανωτέρω (δηλαδή οι διευθύνσεις email των
κηδεμόνων) Το σύνολο των ως άνω δεδομένων δε θα διαβιβάζεται σε καμία περίπτωση
σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) ή σε διεθνή οργανισμό. Αναφορικά με τα ως άνω
διευκρινίζεται ότι η Eurohoops Academy αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των
δεδομένων. Η πλήρης και ακριβής επωνυμία της είναι «Εξέλιξις Ακαδημία
Καλαθοσφαίρισης Αθλητικό Σωματείο» και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναφέρονται
κατωτέρω. Οι προπονήσεις και ο βασικός χώρος άθλησης βρίσκεται στην Κηφισιά
Αττικής (οδ. Ευρώτα 24) όπου μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή να
υποβάλλεται ένα αίτημα κλπ. Η έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βρίσκεται στην οδό
Τριανταφυλλίδη 10, Ψυχικό Αττικής. Νόμιμος εκπρόσωπος του Υπεύθυνου
επεξεργασίας είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτού, κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης του
Περικλή. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κύριος Παναγιώτης
Τσεκούρας – Παπασωτηρακόπουλος, με στοιχεία επικοινωνίας 6971671114 και e-mail:
league@eurohoops.net

