
 
 

Όροι ζσμμεηοτής (έκδοζη 11/6/20)  

I. Γενικοί όροι  

 Σν παξόλ ελζσκαηώλεη ηνπο όξνπο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ αζιεηή (εθπξνζσπνύκελνπ δηα 

ηνπ θεδεκόλα ηνπ) θαη ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Δμέιημηο Αθαδεκία 

Καιαζνζθαίξηζεο Αζιεηηθό σκαηείν» πνπ εδξεύεη ζην Ψπρηθό Αηηηθήο (νδ. Σξηαληαθπιιίδε 

10) όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη (ε Eurohoops Academy) γηα ηελ παξνρή αζιεηηθώλ 

ππεξεζηώλ θαιαζνζθαίξηζεο (ππεξεζίεο πξνπόλεζεο) από ηελ Eurohoops Academy πξνο 

ηνλ αζιεηή γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ.  

 Βεβαηώλεηαη όηη o αζιεηήο βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη θξίλεηαη ηθαλόο ζην λα 

παξαθνινπζήζεη εληαηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο πξνθύπηεη θαη από ην Γειηίν 

θαηαιιειόηεηαο Άζιεζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί, πξηλ από ηελ έλαξμε ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο. 

 Σν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε ζπκκεηνρή πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ 

ινγαξηαζκό ή λα εμνθιεζεί ζηε γξακκαηεία ηνπ γεπέδνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε εμαίξεζε, 

ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ από ηελ αξρή ηεο επηιεγκέλεο πεξηόδνπ. 

 Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί θαη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηνπ Camp. 

 Η κε απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ή ε κε ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο Αζιεηή –

Summer Camp 2020 ή κε ππνβνιή ησλ αλαθεξόκελσλ ζε απηό εγγξάθσλ ή ε κε 

πξνθαηαβνιή ηνπ νηθείνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο θαηά ηνπο παξόληεο όξνπο ζεκαίλεη κε 

θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο θακία αμίσζε από πιεπξάο ζπκκεηέρνληνο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ζπκκεηέρσλ απνζύξεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο έρεη 

δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ πνπ έρεη θαηαβάιιεη, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο έλαξμεο θαη 

νξγάλσζεο (15% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο). ε πεξίπησζε απνρώξεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ camp ν δηνξγαλσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ρξεκάησλ.  

 Οη γνλείο/θεδεκόλεο δελ έρνπλ δηθαίσκα παξνπζίαο ζηηο πξνπνλήζεηο ησλ αζιεηώλ.  

 Με ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ µνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ µνπ ζην 

camp, δειώλσ ππεύζπλα όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηνπ 

παξόληνο.  

 

II. Κόζηος ζσμμεηοτής ανά περίοδο ηοσ Summer Camp 2020:  

 Α’ ΠΔΡΙΟΓΟ   29/06 – 03/07 : 200€ 

 Β’ ΠΔΡΙΟΓΟ   06/07 – 10/07 : 200€ 

 Γ’ ΠΔΡΙΟΓΟ   13/07 – 17/07 : 200€ 

 Γ’ ΠΔΡΙΟΓΟ   20/07 – 24/07 : 200€ 

 Δ’ ΠΔΡΙΟΓΟ   27/07 – 31/07 : 200€ 

 
 
Γηα ηα κέιε ηεο Αθαδεκίαο ηεο ζεδόλ 2019-2020 παξέρεηαη έθπησζε 10% επί ηεο αξρηθήο 
ηηκήο. 
 
Γηα ζπκκεηνρή ζε πεξηζζόηεξεο από 1 πεξηόδνπο, παξέρεηαη έθπησζε 10%:  
 

 Γηα 2 πεξηόδνπο:  
πλνιηθήο δηάξθεηαο 10 εκεξώλ, από 400€ ζε 360€ 
 

 Γηα 3 πεξηόδνπο: 
πλνιηθήο δηάξθεηαο 15 εκεξώλ, από 600€ ζε 540€ 
 

 Γηα 4 πεξηόδνπο: 
πλνιηθήο δηάξθεηαο 20 εκεξώλ, από 760€ ζε 684€ 



 
 

 πλνιηθήο δηάξθεηαο 20 εκεξώλ, από 800€ ζε 720€ 

 Γηα 5 πεξίνδνπο: 
πλνιηθήο δηάξθεηαο 25 εκεξώλ, από 1000€ ζε 900€ 
 
 
ε περίπηωζη οικογενειακής ζσμμεηοτής, ηο δεύηερο μέλος ησγτάνει έκπηωζης 10%, 
ενώ ηο ηρίηο μέλος 15% 

 
Όζνη γνλείο ην επηζπκνύλ ζα κπνξνύλ κε επηπξόζζεην θόζηνο λα παξαηείλνπλ ηελ 
παξακνλή ησλ παηδηώλ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Eurohoops Dome γηα 1 ώξα θαη 30 
ιεπηά ην πξσί (08:30-10:00) & γηα 2 ώξεο θαη 30 ιεπηά ην κεζεκέξη (14:00-17:30) κεηά ην 
ηέινο ηνπ Camp, ώζηε λα γλσξίζνπλ αθόκα θαιύηεξα ηνλ καγηθό θόζκν ηνπ κπάζθεη.  
Σν ζπλνιηθό επηπιένλ θόζηνο είλαη 10€ αλά πεξίνδν. 
 

 

III. Σρόποι πληρωμής  

Η πιεξσκή ζα πξέπεη λα γίλεηαη είηε κέζσ θαηάζεζεο ζηελ ηξάπεδα ή κέζσ ρξεσζηηθήο/ 

πηζησηηθήο θάξηαο (POS) ή κε κεηξεηά ζηε γξακκαηεία ηεο Eurohoops Academy. ε 

πεξίπησζε πιεξσκήο κε θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα παξαθαιείηαη ν θαηαζέηεο λα 

ζπκπιεξώλεη ην όλνκα ηνπ αζιεηή ζηελ αηηηνινγία ηνπ θαηαζεηεξίνπ.  

ΕΠΩΝΤΜΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ: ΔΞΔΛΙΞΙ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ (ΑΘΛΗΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ)  

ΣΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK  

IBAN: GR9802600360000660201122354  

 

IV. Δεδομένα Προζωπικού Υαρακηήρα 

 IV.1 Προζωπικά ηοιτεία: ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο αζιεηηθώλ ππεξεζηώλ ε 

Eurohoops Academy ζα δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή θαη έγγξαθε κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ αζιεηή 

θαη ηνπ θεδεκόλα σο απηά αλαγξάθνληαη ζην έληππν «Αίηεζε πκκεηνρήο Αζιεηή – Summer 

Camp 2020». Η ζπιινγή ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξήο ε 

επηθνηλσλία κε ηνλ αζιεηή θαη ηνπ Κεδεκόλα ηνπ θαηά πεξίπησζε (ι.ρ. ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πξνπνλήζεσλ, θύιαμεο θιπ).  

Σέινο ζα ηεξείηαη αξρείν αλαθνξηθά κε ηηο εκέξεο θαη ώξεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηηο αζιεηηθέο επηδόζεηο ηνπ ζην πιαίζην ησλ πξνπνλήζεσλ 

(ηδίσο ζηαηηζηηθά αζιεηηθά ζηνηρεία επηδόζεσλ, όπσο εύζηνρα / άζηνρα ζνπη θιπ), δε ζα 

ηεξνύληαη όκσο ζε θακία πεξίπησζε βηνκεηξηθά δεδνκέλα. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ 

δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέληε (5) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο 

νηθείαο ζύκβαζεο.  

 

IV.2 Δεληίο Καηαλληλόηηηας Άθληζης: Η Eurohoops Αcademy ζα δηαηεξεί ζε έγγξαθν θαη 

ειεθηξνληθό αξρείν ην Γειηίν Καηαιιειόηεηαο Άζιεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ 

πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ ζύλαςε ή / θαη αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο αζιεηηθώλ 

ππεξεζηώλ. Η ελ ιόγσ επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθύιαμε ηνπ δσηηθνύ 

ζπκθέξνληνο πγείαο ηνπ Αζιεηή θαη παξάιιεια απνηειεί έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ Eurohoops 

Academy. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέληε 

(5) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο.  

IV.3 Οπηικοακοσζηικό Τλικό: Ο Κεδεκόλαο ηνπ αζιεηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ 

«Αίηεζε πκκεηνρήο Αζιεηή» παξέρεη απηόκαηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ζε 

ειεθηξνληθό αξρείν θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ν 

αζιεηήο ζην πιαίζην ησλ πξνπνλήζεώλ ηνπ. Σν ελ ιόγσ πιηθό ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 

(α) γηα ηελ παξαθνινύζεζε από ην πξνζσπηθό ηνπ Eurohoops Academy ησλ αζιεηηθώλ 

επηδόζεσλ ηνπ αζιεηή, (β) γηα δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν (ζην επίζεκν site ή ζηηο ζειίδεο 



 
 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ Eurohoops Academy). Η ελ ιόγσ επεμεξγαζία ζα γίλεηαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ δέθα  (10) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο, ώζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο video γηα ηελ πξόνδό ηνπ κέζα ζηα 

ρξόληα, λα ππάξρεη ην ζρεηηθό αξρείν. Ο Κεδεκόλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο ππό ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο δύλαηαη λα αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπ κε 

απιή δήισζή ηνπ πξνο ηελ Eurohoops Αcademy.  

IV.4 Ηλεκηρονική ενημέρωζη για ηα νέα και ηις δράζεις ηης Eurohoops Academy και 

για μηνύμαηα από ηο eurohoops.net: Ο Κεδεκόλαο ηνπ αζιεηή ζα επηιέμεη θαηά ηελ 

απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζην έληππν «Αίηεζε πκκεηνρήο Αζιεηή – Summer Camp 

2020» αλ παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηε δηεύζπλζε email πνπ δήισζε 

ζηνλ ελ ιόγσ έληππν ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ζρέζε κε ηα λέα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Eurohoops 

Academy αιιά θαη ηνπ eurohoops.net ήηνη ζηελ εηαηξεία «Eurohoops Greece IKE» πνπ 

εδξεύεη ζηελ νδό Δπξώηα 24, Κεθηζηά θαη θέξεη αξηζκό ΓΔΜΗ 141930201000 (ζηα νπνία 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη κελύκαηα ρνξεγώλ απηώλ). Η ελ ιόγσ επεμεξγαζία ζα 

γίλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέληε (5) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο 

ζύκβαζεο. Ο Κεδεκόλαο δύλαηαη λα αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπ κε απιή 

δήισζή ηνπ πξνο ηελ Eurohoops Αcademy.  

IV.5 Λοιπές πληροθορίες: Ο Κεδεκόλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

νηθείαο λνκνζεζίαο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη νπνηεδήπνηε πξνο ηελ Eurohoops Αcademy 

αίηεκα γηα πξόζβαζε θαη δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ ηνπ ή γηα 

πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ή γηα αληίηαμή ηνπ ζε απηή ή γηα ηε θνξεηόηεηα (κεηαθνξά) ησλ 

δεδνκέλσλ ζε ηξίην πξόζσπν. ε θάζε πεξίπησζε ν Κεδεκόλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο 

έρνπλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ελώπηνλ θάζε αξκόδηαο αξρήο γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη πσο εθ 

ησλ σο άλσ ηα ζηνηρεία ππό παξ. IV.1  IV.2 θαη ΙV.3 είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ. ην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ δελ 

ζα ιακβάλεη ρώξα απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ ή / θαη profiling ηνπ αζιεηή. Σα 

δεδνκέλα ππό ζηνηρεία IV.4 αλσηέξσ (δειαδή νη δηεπζύλζεηο email ησλ θεδεκόλσλ) Σν 

ζύλνιν ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ δε ζα δηαβηβάδεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζε ηξίηε ρώξα (εθηόο 

Δ.Δ.) ή ζε δηεζλή νξγαληζκό. Αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ δηεπθξηλίδεηαη όηη ε Eurohoops 

Academy απνηειεί ηνλ Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Η πιήξεο θαη αθξηβήο 

επσλπκία ηεο είλαη «Δμέιημηο Αθαδεκία Καιαζνζθαίξηζεο Αζιεηηθό σκαηείν» θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηεο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οη πξνπνλήζεηο θαη ν βαζηθόο ρώξνο άζιεζεο 

βξίζθεηαη ζηελ Κεθηζηά Αηηηθήο (νδ. Δπξώηα 24) όπνπ κπνξεί λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε 

γλσζηνπνίεζε ή λα ππνβάιιεηαη έλα αίηεκα θιπ. Η έδξα ηνπ Τπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Σξηαληαθπιιίδε 10, Ψπρηθό Αηηηθήο. Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ 

Τπεύζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. απηνύ, θύξηνο Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο 

ηνπ Πεξηθιή. Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) είλαη ν θύξηνο Παλαγηώηεο 

Σζεθνύξαο – Παπαζσηεξαθόπνπινο, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 6971671114 θαη e-mail: 

league@eurohoops.net 


