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OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ  
18/5 και 1 & 8/6 2019 

 
 

Έκδοση 9/5/2019 
  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRYOUTS) 
 
 
1. Απαραίτητα Έγγραφα:                                                                                                                   

Για την συμμετοχή απαραίτητη είναι η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (από Καρδιολόγο) 

ή Κάρτα Υγείας Αθλητή  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της τρέχουσας σεζόν 

(2018-19). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα παραπάνω έγγραφα η συμμετοχή θα 

επιτραπεί στον αθλητή μόνο με τη συμπλήρωση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα/ 

κηδεμόνα.  

 

2. Γενικοί Όροι Συμμετοχής.  

α) Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την προσέλευση κι αποχώρηση 

των αρρένων τέκνων  («Αθλητές»)  τις ημέρες διεξαγωγής των δοκιμαστικών κατά τις Ημέρες 

Γνωριμίας.  

β) Οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν δικαίωμα παρουσίας στις αθλητικές δραστηριότητες και 

προπονήσεις κατά τις Ημέρες Γνωριμίας. Θα μπορούν να τις παρακολουθούν από το χώρο 

εστίασης του Eurohoops Dome.  

γ) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τον κατάλληλο αθλητικό 

ρουχισμό (μπλούζα και σορτς προπόνησης,  αθλητικά παπούτσια)  για την συμμετοχή τους 

στις Ημέρες Γνωριμίας. 

δ) Η Eurohoops Academy δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αντικειμένων και 

ρούχων των αθλητών. Θα πρέπει οι αθλητές να αποφύγουν να φέρουν μαζί τους πράγματα 

αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά.  

 

3. Ιατρικά θέματα 

α) Κάθε γονιός/ κηδεμόνας που επιθυμεί τη συμμετοχή του αθλητή στις Ημέρες Γνωριμίας  

υποχρεούται να προσκομίσει πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση  από Καρδιολόγο, ή κάρτα υγείας 

αθλητή  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της τρέχουσας  
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σεζόν (2018-19). Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα 

οι αθλητές δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ημέρες Γνωριμίας. Σε περίπτωση που δεν 

προσκομισθούν τα παραπάνω έγγραφα η συμμετοχή θα επιτραπεί στον αθλητή μόνο με τη 

συμπλήρωση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα/ κηδεμόνα. 

β) Oι γονείς /κηδεμόνες των αθλητών δηλώνουν ότι οι αθλητές βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

υγείας. Εάν ο αθλητής βρίσκεται σε αδιαθεσία, κρυολόγημα, νιώθει ενοχλήσεις ή έχει 

παρουσιάσει άλλο θέμα υγείας κατά την ημέρα διεξαγωγής των προπονήσεων στο πλαίσιο 

των Ημερών Γνωριμίας, οι γονείς/ κηδεμόνες του οφείλουν να ενημερώσουν τους προπονητές 

του Eurohoops Academy. 

γ) Οι προπονήσεις και αθλητικές δραστηριότητες των Open Days στο Eurohoops Dome 

διεξάγονται παρουσία προσωπικού, εκπαιδευμένου για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ως εκ 

τούτου η Eurohoops Academy δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμό ή 

άλλο περιστατικό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ούτε για την περαιτέρω κάλυψη 

ιατρικών εξόδων. Η Eurohoops Academy δε φέρει ευθύνη ούτε για θετική ή/και αποθετική 

ζημία ή/και ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη αθλητή της.  

 

4.Διάφορα:  

Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς γονέα/κηδεμόνα ενός αθλητή η Eurohoops Academy 

διατηρεί το δικαίωμα να τον απομακρύνει ή/και να μην του επιτρέπει να παραστεί στην 

διαδικασία των Ημερών Γνωριμίας με συνέπεια και τον αποκλεισμό του αθλητή. Ως απρεπής 

συμπεριφορά ορίζεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που δε συνάδει με τη φιλοσοφία της 

Eurohoops Academy και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συμπεριφορά κατά την 

παρακολούθηση των Ημερών Γνωριμίας, την αντιμετώπιση προς τους υπόλοιπους γονείς 

όλων των αθλητών, προς τους προπονητές και το προσωπικό της Eurohoops Academy, 

καθώς και προς τρίτους.  

 

5. Οπτικοακουστικό Υλικό και Πνευματική Ιδιοκτησία:  

α) Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση από τους γονείς/ 

κηδεμόνες και τους αθλητές, στους χώρους του Eurohoops Dome χωρίς την άδεια της 

Eurohoops Academy.  
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6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

Η Eurohoops Academy θα διατηρεί σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή τα στοιχεία του αθλητή 

και του κηδεμόνα ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο «Ημέρες Γνωριμίας - Αίτηση Συμμετοχής 

Αθλητή». Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται προκειμένου να είναι ευχερής η 

επικοινωνία με τον αθλητή και του Κηδεμόνα του. 

 

6.1 Οπτικοακουστικό Υλικό:  

Ο Κηδεμόνας του αθλητή παρέχει την συγκατάθεσή του για τη διατήρηση σε ηλεκτρονικό 

αρχείο και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο θα συμμετέχει ο αθλητής, στο 

πλαίσιο της διεξαγωγής των Ημερών Γνωριμίας. 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 της Eurohoops Academy και της εταιρίας “Eurohoops 

Greece IKE” ή την αποστολή Δελτίων Τύπου. Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό 

διάστημα το πολύ δέκα (10) ετών ώστε σε περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο 

δημιουργίας βίντεο για την πρόοδο 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 

στο έντυπο «Ημέρες Γνωριμίας - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή ». 

 

6.2 Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy:  

Ο Κηδεμόνας του αθλητή θα επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στο έντυπο 

«Ημέρες Γνωριμίας - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή» αν παρέχει τη συγκατάθεσή του για την 

αποστολή στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε, έντυπου ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τα 

νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy. Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό 

διάστημα το πολύ πέντε ετών (5) από την ημερομηνία διεξαγωγής των Ημερών Γνωριμίας. Ο 

Κηδεμόνας δύναται να ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή του με απλή δήλωσή του προς την 

Eurohoops Αcademy.  
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6.3 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 ότι τα στοιχεία υπό 6.1 και 6.2 δεν είναι αναγκαία 

και παρέχονται μόνο αν συγκατατεθεί ρητά και ελεύθερα ο Κηδεμόνας του αθλητή στο πλαίσιο 

υπογραφής του εντύπου «Ημέρες Γνωριμίας - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή». Στο πλαίσιο της 

επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων δεν θα λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων ή / και profiling του αθλητή. 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. Η διεξαγωγή των δοκιμαστικών και ο 

βασικός χώρος άθλησης βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής (οδ. Ευρώτα 24) όπου μπορεί να 

γίνεται οποιαδήποτε γνωστοποίηση. 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 697 167 1114 και e-mail: 

league@eurohoops.net.  

 

7. Μεταβολή των Όρων Συμμετοχής  

Η Eurohoops Academy διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των πληροφοριών και του 

περιεχόμενου της παρούσης χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση των συνδρομητών και 

του ευρύτερου κοινού. Για περισσότερες πληροφορίες: EUROHOOPS ACADEMY Τηλ.: 

6983036590 website: www.eurohoopsacademy.net e-mail: academy@eurohoops.net. 
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