
 
 

EUROHOOPS DOME 4on4 Basketball Tournament 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Η BASKETBALL INCUBATION ΙΚΕ, που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ευρώτα αρ. 22, 
(στο εξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ 4on4 με τον τίτλο “EUROHOOPS 
DOME 4on4 Basketball Tournament” (εφεξής «Τουρνουά»).  

Η Διοργανώτρια έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το πρόγραμμα, το οποίο ο κάθε 
ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο τουρνουά μπορεί να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.eurohoopsdome.net». 

Την οργάνωση και διεξαγωγή του τουρνουά έχουν αναλάβει εντεταλμένα πρόσωπα 
της διοργανώτριας (εφεξής «Επιτροπή»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι 
«Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο τουρνουά. 

 
1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στο κλειστό γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στην Κηφισιά στην οδό Ευρώτα 24. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 

16ο έτος της ηλικίας τους, πλην των εργαζομένων και συγγενών Ά βαθμού των εταιρειών: 
Basketball Incubation IKE, Ακαδημία «Eξέλιξις Α.Σ.», Εurohoops Greece IKE και 
Παπαλουκάς Ν. Κωνσταντίνος. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν μπορούν να έχουν στη 
σύνθεσή τους οποιονδήποτε αθλητή οποιασδήποτε κατηγορίας. Η Δήλωση συμμετοχής 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων αθλητών, το όνομα 
της ομάδας και το τηλέφωνο του αρχηγού της ομάδας. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει 
από 4 έως και  6 παίχτες και είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει κάθε φορά στο γήπεδο 
τουλάχιστον τους 4. Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 17/03/2020 
στο e-mail της διοργανώτριας. Καμία αλλαγή στις συνθέσεις των ομάδων δεν θα γίνει δεκτή 
μετά την παραπάνω ημερομηνία εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πχ. τραυματισμοί 
κτλ.).  

Προϋπόθεση για να έχει δικαίωμα συμμετοχής μία ομάδα στο τουρνουά, πλέον της 
δήλωσης συμμετοχής της είναι να έχει προβεί στην εξόφληση του ποσού συμμετοχής των  
εξήντα ευρώ (60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) μέχρι και τις 17/3/2020. 

Η ευθύνη ιατρικής εξέτασης των παικτών είναι προσωπική και η διοργανώτρια αρχή 
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Σχετική υπεύθυνη δήλωση περί της κατάλληλης υγειονομικής 
κατάστασης όλων των συμμετεχόντων αθλητών υπογράφεται υποχρεωτικά από τους ίδιους 
τους αθλητές, εφόσον είναι ενήλικοι ή από τους γονείς –κηδεμόνες, εάν είναι ανήλικοι.  

 
2) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 
Ο τρόπος διεξαγωγής του Τουρνουά λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων ομάδων 

θα γίνει με το σύστημα διαχωρισμού σε ομίλους στην προκριματική φάση και σε νοκ-άουτ 
παιχνίδια στην τελική φάση. Σε περίπτωση μη καθόδου κάποιας ομάδας στο γήπεδο την ώρα 
του αγώνα, ο αγώνας θα κρίνεται με νίκη της αντιπάλου της. Κανένας αγώνας δεν θα 
αναβάλλεται για κανένα λόγο. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ποινές σε τυχόν παραβάσεις 
της προκήρυξης ή των κανονισμών των αγώνων.  

Κατά την διεξαγωγή των Αγώνων θα ακολουθηθούν οι κανονισμοί 3Χ3 της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και της FIBA.  

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο τουρνουά σε 
ομάδες ή σε μεμονωμένους αγωνιζόμενους κατά το δοκούν.  

Νικήτρια ομάδα του τουρνουά θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα νικήσει στον τελικό 
που θα προκύψει από τη διαδικασία των play-offs της τελικής φάσης, που θα διεξαχθούν μετά 
το πέρας της προκριματικής φάσης.  

 

3) ΕΠΑΘΛΟ  
 

Το έπαθλο του τουρνουά είναι χρηματικό και αντιστοιχεί σε 500€.  Το έπαθλο είναι 
προσωπικό και αφορά μόνο τους αθλητές των ομάδων που κέρδισαν την πρώτη θέση του 
τουρνουά. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσεται με 
αντικείμενα και δεν μπορεί να δοθεί σε άλλη ημερομηνία.  
 



 
 

 
 
4) ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ  
 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τουρνουά αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία 
επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Για τη συμμετοχή στο τουρνουά απαιτείται η ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των παρόντων όρων και η ρητή συναίνεση για την εκούσια χρησιμοποίηση 
των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα εφόσον είναι ενήλικα 
φυσικά πρόσωπα ή από τον γονέα-κηδεμόνα εφόσον είναι ανήλικα. Αν κάποιος δεν 
αποδέχεται τους όρους δεν θα συμμετέχει στο τουρνουά.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τα μέλη των νικητριών ομάδων 
την παροχή έγγραφης συγκατάθεσής τους, κατά την ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούλησή 
τους, για τη χρήση των δεδομένων τους στην ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης 
σχετιζόμενης με το τουρνουά προωθητικής ενέργειας.  

Η Διοργανώτρια και οι χορηγοί του τουρνουά διατηρούν το δικαίωμα να 
ανακοινώνουν μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Τwitter, Facebook, 
Instagram κτλ.) καθώς και με καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, banner και λοιπά ΜΜΕ, 
τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο τουρνουά οι συμμετέχοντες δίδουν τη 
συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.  

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και 
ανεπιφύλακτα ότι:  
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.  
(β) είναι ενήλικοι ή ανήλικοι άνω των δεκαέξι (16) ετών.  
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την 
συμμετοχή τους στο εν λόγω τουρνουά της Διοργανώτριας.  
(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή 
του τουρνουά και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του 
διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να 
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 
διεξαγωγή του τουρνουά.  
ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε 
σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής 
αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού 
υλικού από το σύνολο της διοργάνωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τη δημιουργία 
του οπτικοακουστικού υλικού δηλώνουν ρητά ότι θα συνεργάζονται με τους εντεταλμένους της 
Διοργανώτριας και θα εκτελούν τις σχετικές εντολές.  
 
Eνημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy και της Basketball 
Incubation IKE και για μηνύματα από το eurohoops.net: Ο συμμετέχων  θα επιλέξει κατά 
την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στο έντυπο «Φόρμα Εγγραφής – Eurohoops Dome  
4on4 Basketball Tournament», αν παρέχει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή στη 
διεύθυνση email ή και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσε στο εν λόγω έντυπο, 
ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy της 
Basketball Incubation IKE 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 συμμετέχων ή ο κηδεμόνας αυτού εάν είναι κάτω των 18 ετών δύναται να 
ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή του με απλή δήλωσή του προς την Εurohoops Academy. 
 
Λοιπές πληροφορίες: Ο συμμετέχον ή στην περίπτωση που αυτός είναι κάτω των 18 ετών, 
ο Κηδεμόνας αυτού υπό τις προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας έχει δικαίωμα να 
υποβάλλει οποτεδήποτε προς την Eurohoops Academy 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 συμμετέχον ή Κηδεμόνας για τους κάτω των 18 ετών συμμετέχοντες, έχουν το 
δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των 
κείμενων διατάξεων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους. Τα δεδομένα (δηλαδή οι 
διευθύνσεις email και οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 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 
 
5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  
 

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, του 
αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το τουρνουά.  

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Τουρνουά για τους 
συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, 
και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε 
αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.  

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 
ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν δυσλειτουργία ή 
καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το έπαθλο του Τουρνουά. Επίσης, η 
Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή 
τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε 
προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής 
απόφασης για κάθε θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία του τουρνουά είτε αυτό έχει 
προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα είναι 
δεσμευτικές και υποχρεωτικές για κάθε ομάδα/αθλητή.  

Τυχόν ενστάσεις προς την διοργάνωση θα πρέπει να γίνονται αμέσως μετά την λήξη 
του κάθε αγώνα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 30 λεπτά από τη λήξη του αγώνα.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος του 
προβλεπόμενου η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των κανόνων διεξαγωγής 
του τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετοχών η 
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του τουρνουά, θα προβεί σε ειδοποίηση όσων 
έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω αποστολής email και επιστροφής του κόστους συμμετοχής 
σε όσες από τις ομάδες την έχουν καταβάλει στην Διοργανώτρια.   
 
6) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του τουρνουά, της Διοργανώτριας 
ή/και οποιουδήποτε Χορηγού.  
 
7) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή 
των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από την τριμελή επιτροπή της 
αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές 
είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης 
της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των 
ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία 
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  

 
8) ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται και να διατηρεί το υλικό που θα της διατεθεί καθώς και 
τις εγκαταστάσεις στην αρχική άριστη κατάστασή τους. Κάθε φθορά ή καταστροφή των 
ανωτέρω από μια ομάδα θα αποκαθίσταται με οικονομική επιβάρυνση της ομάδας.  

Οποιοσδήποτε συμμετέχων αθλητής ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει 
ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων.  

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών είναι δεσμευτικό για κάθε ομάδα με την ανακοίνωση 
του, η οποία θα είναι έγκαιρη ώστε όλοι οι αθλητές να μπορούν να οργανώσουν τις 



 
 

υποχρεώσεις τους. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής αγώνων. Οι αγώνες, οι ώρες και 
οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές μετά την ανακοίνωσή τους και για κανένα λόγο δεν μπορούν 
να αλλάξουν. 


