ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Με βάση τον πρόσφατα εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό του Οµίλου αυτά που θα ισχύσουν από
1/1/2017 για τις προκρατήσεις των γηπέδων του Οµίλου έχουν ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η χρήση των γηπέδων του Οµίλου είναι ανοιχτή για το σύνολο των πολιτών. Ο οποιοσδήποτε
πολίτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα γήπεδα κατά το χρονικό διάστηµα που αυτά είναι διαθέσιµα
(δεν υπάρχει προγραµµατισµένη προπόνηση, επίσηµος αγώνας ή κράτηση γηπέδου) και εφόσον τηρεί
τις προβλέψεις συµπεριφοράς που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Οµίλου.
Προπονήσεις πραγµατοποιούνται τις ώρες και ηµέρες που έχουν προανακοινωθεί, στα γήπεδα 1, 3,
και 4. Το γήπεδο 2, διατίθεται στους ενδιαφερόµενους πολίτες για άθληση, καθώς και στα
ενδιαφερόµενα µέλη του Οµίλου. Θα µπορεί να χρησιµοποιείτε και από τους προπονητές εφόσον δεν
υπάρχει κάποια κράτηση και έχει παρέλθει χρόνος τουλάχιστον 15 λεπτών από τη έναρξη κάθε
ώρας. (Αν υπάρχει προπόνηση 4-5 για παράδειγµα και το γήπεδο 2 έως τις 4.15 είναι άδειο τότε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους προπονητές έως τις 5. κοκ)
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κράτηση, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να είναι ταµειακώς εντάξει
απέναντι στον Όµιλο, ήτοι να έχει πληρώσει την ετήσια συνδροµή του ως µέλος του Οµίλου (10
ευρώ), καθώς και το ετήσιο κόστος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος κρατήσεων (50 ευρώ).
Έχοντας πληρώσει τις παραπάνω συνδροµές, ο ενδιαφερόµενος δύναται να χρησιµοποιεί το
ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων γηπέδων του Οµίλου, µε σκοπό τη διάθεση του γηπέδου την ηµέρα
και ώρα που εκείνος επιθυµεί. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει µία (1) κράτηση σε διάστηµα έως
και 5 µέρες µετά τη ώρα που τη ζητάει και για έως 2 ώρες (πχ κάνει κράτηση για την επόµενη µέρα
4-6). Μέχρι να παρέλθει η ώρα της κράτησης δεν µπορεί να κάνει νέα. Μετά το παιχνίδι του µπορεί
να κάνει πλέον νέα κράτηση. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις δε υπάρχει περιορισµός στο σύνολο
των κρατήσεων που µπορεί να κάνει κάποιος.

Το κόστος συµµετοχής στο σύστηµα θα

προπληρώνεται για ένα συνεχές ηµερολογιακό έτος (πχ 2017).
Τα µέλη του οµίλου που δεν ενδιαφέρονται να κάνουν κρατήσεις γηπέδου δεν επιβαρύνονται µε τη
συνδροµή του συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης.
Επιπλέον στον Όµιλο θεσπίζεται ετήσιο τουρνουά τύπου LADER στο οποίο µπορούν να
συµµετάσχουν, µε µία σχετική οικονοµική επιβάρυνση, όλα τα οικονοµικώς τακτοποιηµένα µέλη του
Συλλόγου. Το κόστος συµµετοχής στο κλειστό Πρωτάθληµα ορίζεται στα 5 ευρώ τον µήνα.

Οι πληρωµές των συνδροµών αλλά και της Συµµετοχής, τόσο στο Σύστηµα κρατήσεων όσο και στο
κλειστό Πρωτάθληµα θα προπληρώνονται στον Ταµία του Οµίλου κ. Μανετάκη Βασίλη στο
κατάστηµα INK CENTER ώρες καταστηµάτων.
Οι εκάστοτε κανόνες κράτησης των γηπέδων δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα µε την εποχή και
τη διαθεσιµότητα των γηπέδων λόγω εκτάκτων προπονήσεων ή αγώνων.
Κάθε αλλαγή είναι υποχρεωτικό να ανακοινώνεται εγκαίρως στα µέλη του Οµίλου, από τους
υπεύθυνους τήρησης του προγράµµατος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για την κράτηση των γηπέδων ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκέπτεται το site του
Οµίλου στη διεύθυνση Http://tennis.sitia.gr.
Έως τη παρουσίαση του νέου συστήµατος κρατήσεων όπου ο κάθε αθλούµενος µε την εγγραφή του
στο σύστηµα (µε email και κωδικό) και τη πιστοποίηση ότι είναι οικονοµικώς τακτοποιηµένο µέλος,
θα µπορεί να κάνει µόνος του τις κρατήσεις των γηπέδων και να καλεί σε αγώνες του
πρωταθλήµατος ladder, ισχύει το παρόν σύστηµα ηλεκτρονικών κρατήσεων.
Εκ του Συµβουλίου

