
 
 
 
 
 
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2022 
 

 

1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
 
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την προσέλευση κι 
αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις (Eurohoops Dome). 

 

β) Oι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ηλικίας έως 3 ετών υποχρεούνται να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Eurohoops Kids στις καθορισμένες ώρες που έχουν ανακοινωθεί. Οι γονείς/κηδεμόνες 
των παιδιών 4 ετών και άνω μπορούν προαιρετικά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Eurohoops 

Kids. 

 

γ) Οσοι γονείς/κηδεμόνες δεν συμμετέχουν μπορούν να παρακολουθούν τις προπονήσεις από το 
χώρο εστίασης που διαθέτει η εγκατάσταση ακολουθώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 
πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19. 

 

δ) Τυχόν αλλαγή ώρας του προγράμματος θα γνωστοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών 

μέσω της πλατφόρμας Myteam ή μέσω e-mail ή μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Eurohoops Dome (www.eurohoopsdome.net). 

 

ε) Το Eurohoops Kids δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αντικειμένων και ρούχων των 
παιδιών, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους πράγματα αξίας ή μεγάλα 
χρηματικά ποσά. 

 

2. Συνδρομή 

 

2.1. Η συνδρομή στο Eurohoops Kids την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 (1 Σεπτεμβρίου 2022 – 
30 Ιουνίου 2023) είναι μηνιαία και είναι της τάξεως των 50 ευρώ για δυο προπονήσεις/βδομάδα και 

35 ευρώ για μια προπόνηση/βδομάδα. Η μεμονωμένη προπόνηση κοστίζει 15 ευρώ.  

 

Η εφάπαξ εξόφληση της μηνιαίας συνδρομής και δη έως την 5η ημέρα κάθε μήνα (βλ. Άρθρο 3) 

αποτελεί βασική προϋπόθεση και όρο για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα Eurohoops 

Kids. Επιστροφή χρημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση. 

 

2. 2. Ειδικές εκπτώσεις 

 

Σε περίπτωση οικογενειακής εγγραφής το 2
ο
 και 3

ο
 μέλος τυγχάνουν έκπτωσης 15% στη μηνιαία 

συνδρομή. 

 

Η εφάπαξ εξόφληση της ετήσιας συνδρομής εντός του Σεπτεμβρίου 2022 συνοδεύεται από 

έκπτωση 5%. 

 

Από φέτος μπορεί να γίνει εξόφληση της ετήσιας συνδρομής με πιστωτική 

κάρτα μέχρι και σε 12 άτοκες δόσεις με έκπτωση 5%.  
 

 

http://www.eurohoopsdome.net/


3. Πληρωμή Συνδρομής 

 

Η πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα πρέπει να 
πραγματοποιείται αυστηρά τις ημέρες ως αναγράφονται κάτωθι: 

 

1η μηναία πληρωμή   → 1-5 Σεπτεμβρίου 2022 

2η μηνιαία πληρωμή  → 1-5 Οκτωβρίου 2022 

3η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Νοεμβρίου 2022 

4η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Δεκεμβρίου 2022 

5η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Ιανουαρίου 2023  

6η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Φεβρουαρίου 2023 

7η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Μαρτίου 2023 

8η μηνιαία πληρωμή → 1-5 Απριλίου 2023 

9η μηνιαία πληρωμή (αφορά δύο μήνες)→  1-5 Μαΐου 2023 
 

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 στο Eurohoops 
Dome (Ευρώτα 24, τ.κ. 14564, Κηφισιά). 

 

Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στην τράπεζα παρακαλείται ο καταθέτης να συμπληρώνει το 
όνομα του παιδιού στην αιτιολογία του καταθετηρίου. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
                                             (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ) 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK 

 

IBAN: GR9802600360000660201122354 

 

4. Ιατρικά 

 

α) Κάθε παιδί που επιθυμεί την συμμετοχή του στο Eurohoops Kids υποχρεούται να προσκομίσει:  
• Ατομική κάρτα υγείας συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από 

φωτοτυπία εμβολίων ή  
• Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το 

οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 

β) Tο πρόγραμμα Eurohoops Kids στις εγκαταστάσεις του Eurohoops Dome διεξάγεται 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 Εurohoops Academy δε φέρει ευθύνη ούτε για θετική ή/και αποθετική ζημία ή/και ηθική 

βλάβη ή/και ψυχική οδύνη παιδιού του. 

 

5. Οπτικοακουστικό Υλικό και Πνευματική Ιδιοκτησία 

 

α) Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους των 
εγκαταστάσεων, χωρίς την άδεια της Eurohoops Academy. 

 

β) Με την εγγραφή του παιδιού συναινείτε στη χρήση κι εκμετάλλευση από τη Eurohoops 
Academy και την εταιρία “Eurohoops Greece IKE” οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού 
σχετίζεται με το ανήλικο τέκνο σας ως προκύψει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σε αυτή. 



 

 

6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 

6.1 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 παιδιού και του κηδεμόνα ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο «Αίτηση 
Συμμετοχής Αθλητή». Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται προκειμένου να είναι ευχερής  
η επικοινωνία με το παιδί και τον Κηδεμόνα του κατά περίπτωση (λ.χ. σε περίπτωση αλλαγής του 

προγράμματος των προπονήσεων κλπ). Συναφώς θα τηρείται έγγραφο και ενδεχομένως και 

ηλεκτρονικό αρχείο του προσκομιζόμενου πιστοποιητικού γέννησης ώστε να αποδεικνύεται ευχερώς η 

ημερομηνία γέννησης του παιδιού, 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 παιδιού 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 παιδιού στις αθλητικές 

δραστηριότητες και με τις αθλητικές επιδόσεις του στο πλαίσιο προπονήσεων. Η τήρηση των εν λόγω 

δεδομένων θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε 

(5) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης. 

 

6.2 Ιατρικές Βεβαιώσεις: Η Eurohoops Αcademy θα διατηρεί σε έγγραφο και ηλεκτρονικό αρχείο 

την ατομική κάρτα υγείας παιδιού ή το ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή 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 Παιδιού και παράλληλα 

αποτελεί έννομη υποχρέωση της 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. 
 

6.3 Οπτικοακουστικό Υλικό: Ο Κηδεμόνας του παιδιού με τη συμπλήρωση του έντυπου «Αίτηση 

Συμμετοχής Αθλητή» παρέχει αυτόματα τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση σε ηλεκτρονικό 

αρχείο και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο θα συμμετέχει το παιδί κατά την 

παράγραφο 5) β, στο πλαίσιο των προπονήσεών του. Το εν λόγω υλικό ενδέχεται να 

χρησιμοποιείται: (α) για την παρακολούθηση από το προσωπικό της Eurohoops Academy των 

επιδόσεων του παιδιού, (β) για δημοσίευση στο διαδίκτυο (στο επίσημο site ή στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης του Eurohoops Dome και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών π.χ. 

συνεργάτες, χορηγοί κ.α.). Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ είκοσι  
(20) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης ώστε σε περίπτωση που υπάρχει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για την πρόοδο του μέσα στα χρόνια να υπάρχει το σχετικό αρχείο. 
 

 

6.4 Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy: Ο 
Κηδεμόνας του παιδιού με την συμπλήρωση του έντυπου «Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή» παρέχει 

αυτόματα τη συγκατάθεσή του για την αποστολή στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε στο εν λόγω 
έντυπο 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 τη λύση / λήξη της 
οικείας σύμβασης. 

 

6.5 Λοιπές πληροφορίες: Ο Κηδεμόνας 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 

αντίταξη του σε αυτή ή για τη φορητότητα (μεταφορά) των δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε 

περίπτωση ο Κηδεμόνας ή και το ίδιο το παιδί έχουν το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον κάθε 

αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των κείμενων διατάξεων σε σχέση με τα προσωπικά 

δεδομένα τους. 

 



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). 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  
Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης, με στοιχεία επικοινωνίας 6971671114 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 

Τηλέφωνα: 210 800 2957, 6983036590 

Ημέρες & Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 16:30-20:30. Σάββατο 09:00-15:00, Κυριακή 

09:00-13:30 

Website: www.eurohoopsacademy.net 

E-mail: academy@eurohoops.net 

http://www.eurohoopsacademy.net/
mailto:academy@eurohoops.net

