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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των εκπαιδευόμενων
αθλητών-αθλητριών, των κηδεμόνων και των προπονητών με τη διοίκηση του συλλόγου.
Οι Μετεωρίτες είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας που σκοπό έχει αφενός μεν
την εκμάθηση των βασικών του αθλήματος και την βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των μαθητών, αφετέρου την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση ,την καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας και
υγιών σχέσεων μέσα από τον συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό και τη δημιουργία ομαδικού
πνεύματος και συνεργασίας, στοιχεία που βοηθούν στην πιο εύκολη κοινωνική ένταξη, στη σωστή και
ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας , των κοινωνικών δεξιοτήτων και του χαρακτήρα των παιδιών
στην κρίσιμη φάση της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας
Μοναδικό έσοδο των ακαδημιών είναι οι συνδρομές των γονέων και μελών του συλλόγου. Με αυτό τον
τρόπο καλύπτονται τα έξοδα καθώς και όλα τα φορολογικά και μισθολογικά βάρη του Σωματείου όπως
π.χ. μισθοί προπονητών, ένσημα-ασφάλεια των προπονητών (ΙΚΑ),απόδοση ΦΠΑ, καθώς και έξοδα
γραμματείας, διαιτητών των αγωνιστικών τμημάτων, αθλητικό υλικό και μέρος του κόστους των
αθλητικών εμφανίσεων των παιδιών.
Το σωματείο διοικείται από πενταμελές συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των
προπονητών και την οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει τους εφόρους,
δύο ανά τμήμα.
Οι έφοροι ως εκπρόσωποι του σωματείου :


είναι υπεύθυνοι για τον ρουχισμό των τμημάτων,



ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες,



επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες, αλλά και στις
προπονήσεις με την συνδρομή των γονέων,



παρακολουθούν όλες τις προπονήσεις,



υποδέχονται και ενημερώνουν νέους αθλητές και γονείς που έρχονται στο γήπεδο και
υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων μεταφέροντας τες στο
διοικητικό συμβούλιο.



εισπράττουν τις συνδρομές ακαδημίας και πακέτων ρουχισμού των τμημάτων.
Οι έφοροι γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της περιόδου.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή, με την επιφύλαξη κάποιων
μεταβολών που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνο το σωματείο.
Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του σωματείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τρόποι και τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας του συλλόγου με τα μέλη του είναι :
 Ο πίνακας ανακοινώσεων του συλλόγου ( ΔΑΚ Πολίχνης)
 Η ιστοσελίδα (site) του συλλόγου www.metewrites.gr
 To e-mail του συλλόγου metewrites@gmail.com
 Το Facebook του συλλόγου www.facebook.com/metewrites
 Το τηλ.της γραμματείας του συλλόγου : 6944468779

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1. Οι Ακαδημίες λειτουργούν από αρχές Σεπτεμβρίου έως και τέλη Ιουνίου. Στις διακοπές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα η Ακαδημία λειτουργεί κανονικά πλην των επισήμων αργιών.
2. Κατά την εγγραφή και ανάλογα με την ηλικία απαιτούνται:
Α. Πιστοποιητικό γέννησης
Β. Δελτίο υγείας αθλητή
* Έως της προσκομίσεως του πιστοποιητικού υγείας, η δελτίου υγείας αθλητή κατά την εγγραφή, ο
κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει και φέρει την ευθύνη.
Γ. Να προμηθευτεί την αθλητική ενδυμασία του αθλητή και αθλήτριας, που περιλαμβάνει 4 πακέτα:
1. Βασικό Πακέτο 1 (Υποχρεωτικό): Μία(1)Στολή αγώνα διπλής όψης, ένα(1) σετ φόρμας, ένα(1)
σετ προπόνησης, και δώρο ένα(1) T-shirt εξόδου. Κόστος : 50.00€
2. Πακέτο 2: Μία(1)Στολή αγώνα διπλής όψης, ένα(1) σετ φόρμας, ένα(1) σετ προπόνησης, ένα (1)
ισοθερμικό μπλουζάκι και δώρο ένα(1) T-shirt εξόδου. Κόστος : 56.00€
3. Πακέτο 3: Μία(1)Στολή αγώνα διπλής όψης, ένα(1) σετ φόρμας, ένα(1) σετ προπόνησης, ένα (1)
ισοθερμικό μπλουζάκι, ένα (1) ισοθερμικό παντελόνι, και δώρο ένα(1) T-shirt εξόδου. Κόστος :
62.00€
4. Πακέτο 4: Μία(1)Στολή αγώνα διπλής όψης, ένα(1) σετ φόρμας, ένα(1) σετ προπόνησης, ένα (1)
ισοθερμικό μπλουζάκι, ένα (1) ισοθερμικό παντελόνι, δύο (2) ζεύγη κάλτσες και δώρο ένα(1) Tshirt εξόδου. Κόστος : 68.00€
Οι νέοι αθλητές υποχρεούνται την αγορά τσάντας της ακαδημίας αξίας 13.00€ για τα bambini
και 15.00€ για τα υπόλοιπα τμήματα. (προαιρετική η αγορά τσάντας στο αντρικό τμήμα)

 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
1. Το 50% της αξίας εξοφλείται με την παραλαβή του πακέτου και το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος
του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
2. Τα ρούχα διατίθενται και μεμονωμένα για επιπλέον αγορές.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των ακαδημιών θα πρέπει να ντύνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τα ρούχα της
ακαδημίας τα οποία και προμηθεύονται κατά την εγγραφή τους. Η ομοιομορφία στις προπονήσεις και
στους αγώνες καθίσταται απαραίτητη. Τα παιδιά φορώντας τις στολές νιώθουν ισότητα με τα άλλα και
περήφανα που ανήκουν στην ομάδα.
3.Το ύψος των εισφορών καθορίζεται στην αρχή της κάθε περιόδου. Δεν αλλάζει ανάλογα με τις
παρουσίες ή απουσίες του καλαθοσφαιριστή στις προπονήσεις της ομάδας.
Το ποσό της συνδρομής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση από την εγγραφή έως 31
Οκτωβρίου και η δεύτερη δόση από 15 έως 30 Μαρτίου. Στις περιπτώσεις των δόσεων αν δεν
εκπληρωθεί η υποχρέωση της συνδρομής , μετά την καταληκτική ημερομηνία, λύεται η συνεργασία
μεταξύ συλλόγου και γονέως και επομένως το παιδί δεν μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις καθώς
πραγματοποιείται άμεση διαγραφή του γονέα-μέλους από τα βιβλία μελών του σωματείου ως μη
τακτοποιημένου οικονομικά μέλος .
Για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας υπάρχει έκπτωση 15%
Για το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας υπάρχει έκπτωση 70%
ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
4. Η γραμματεία του συλλόγου πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος η
μεταβολής που θα προκύπτει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Ακαδημιών.
Η γραμματεία του συλλόγου θα βρίσκεται καθημερινά στην διάθεση όλων στο τηλέφωνο επικοινωνίας
6944468779.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1.Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις
τεχνικές δεξιότητες που κατέχουν, από τον υπεύθυνο προγραμματισμού και οργάνωσης ως
εκπρόσωπος της διοίκησης σε συνεργασία με τους προπονητές των τμημάτων.
2.Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με την σύμφωνη
γνώμη των προπονητών και του υπευθύνου προγραμματισμού οργάνωσης του συλλόγου ως
εκπρόσωπο της διοίκησης, μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού με γνώμονα πάντα το
καλύτερο για αυτόν και την λειτουργία της ακαδημίας.
Στην αρχική απόφαση κατάταξης όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές κανείς άλλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Α. Υποχρεώσεις Αθλητών-τριών

Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις αλλά και στις διάφορες δράσεις του συλλόγου
είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Τα παιδιά ΔΕΝ θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των
ομάδων αν δεν παρακολουθούν ικανοποιητικό αριθμό ( εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ανειλημμένες
υποχρεώσεις ) προπονήσεων και δεν συμμετέχουν σε δράσεις.
Οι καλαθοσφαιριστές υποχρεούνται :
– Να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο προπονητής
τους και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα κληθούν από τον προπονητή,
καθώς και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας.(Αυτός που θα ήθελε οποιαδήποτε
διευκόλυνση σχετικά με θέμα μετακίνησης θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο έφορο, τον
αρμόδιο προπονητή, η την γραμματεία του συλλόγου) .
– Να υπακούουν και να ανταποκρίνονται με διάθεση μόνο στις οδηγίες των υπευθύνων προπονητών
κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων.
– Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις 15’ πριν την καθορισθείσα ώρα.
– Η προσέλευση στους αγώνες για το παιδικό και εφηβικό τμήμα θα είναι 1 ώρα πριν την έναρξη του
αγώνα. Στις μικρότερα ηλικιακά τμήματα θα καθορίζεται ανάλογα της περίπτωσης από τους
προπονητές.
– Η εμφάνισή του στις προπονήσεις και στους αγώνες πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη με ομοιόμορφο
τρόπο σύμφωνα με το αθλητικό υλικό που έχει παραλάβει (εμφάνιση ομάδας, φόρμα. τσάντα, κλπ.).
– Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους όπου προπονούνται και αγωνίζονται και να
προσέχουν το αθλητικό υλικό της ομάδας και τον προσωπικό τους ιματισμό.
– να συγκεντρώνουν και να τακτοποιούν μετά το τέλος της προπόνησης σε συνεργασία με τον
προπονητή τους το προπονητικό υλικό που χρησιμοποίησαν.
– Άδεια για να μην προπονηθεί μπορεί να δώσει μόνο ο προπονητής του και εφόσον υπάρχει σοβαρός
λόγος.
– Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του αθλητή από τις προπονήσεις ή τον αγώνα οφείλει να
ενημερώσει την ομάδα, τον προπονητή, η την γραμματεία του συλλόγου όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.
– Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού να ενημερώνουν αμέσως τον προπονητή τους και να
ακολουθούν τη θεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής της Ακαδημίας.
– Η στάση και η συμπεριφορά του καλαθοσφαιριστή τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και
εξωαγωνιστικά πρέπει να είναι υποδειγματική. Να συμπεριφέρεται κόσμια σε προπονητή, συμπαίκτες,
διαιτητές, αντιπάλους και φιλάθλους.
– Για οποιαδήποτε επιπλέον αθλητική δραστηριότητα (π.χ. η συμμετοχή σε Camp, Ατομικές
προπονήσεις) είναι υποχρεωμένοι οι καλαθοσφαιριστές και οι γονείς να ενημερώσουν τον προπονητή
τους και τους υπευθύνους της Ακαδημίας.
Β)Υποχρεώσεις Γονέων και κηδεμόνων
– Να φροντίζουν για την άφιξη των καλαθοσφαιριστών στο γήπεδο 15’ λεπτά πριν την έναρξη της
προπόνησης. (Αυτός που θα ήθελε οποιαδήποτε διευκόλυνση σχετικά με θέμα μετακίνησης θα πρέπει να
ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο έφορο, η την γραμματεία του συλλόγου.)
– Μετά το πέρας των προπονήσεων και σε περίπτωση μη δυνατότητας του κηδεμόνα να παραλάβει τον
καλαθοσφαιριστή, κατ' ιδίαν, οφείλει: α) Να ενημερώσει άμεσα τον έφορο η την γραμματεία του
συλλόγου, β) να ορίσει νέο συνοδό ονομαστικά στον έφορο η την γραμματεία του συλλόγου .

–Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις συναντήσεις γονέων που θα
πραγματοποιούνται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όπου θα ενημερώνονται για την πρόοδο των
παιδιών και για διάφορα τρέχοντα θέματα που τους αφορούν. Η ενημέρωση θα γίνεται από τους
υπεύθυνους προπονητές του κάθε τμήματος κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης ανά 2 μήνες
που θα γίνεται μέσω της γραμματείας και του υπεύθυνου τμήματος του Συλλόγου -Συντονιστή της
Ακαδημίας.
–Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στην παρακολούθηση και
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνει ο σύλλογος προς όφελος τους,
που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.
– Απαγορεύεται η είσοδος των γονέων και των συνοδών τους στα αποδυτήρια και μέσα στον
αγωνιστικό χώρο. Μόνο οι γονείς παιδιών μικρότερων ηλικιών μπορούν να παρευρίσκονται σε
περιπτώσεις ανάγκης(βοήθεια στο ντύσιμο-παπούτσια κλπ.).
– Να δείχνουν εμπιστοσύνη και να σέβονται τον προπονητή και να μην του ασκούν κριτική. Με αυτόν
τον τρόπο διδάσκουν στα παιδιά τους τον σεβασμό και δεν τα επηρεάζουν αρνητικά.
– Απαγορεύονται οι επαφές με άλλες ομάδες ή μάνατζερς χωρίς την επίσημη ενημέρωση και έγκριση
από τον Σύλλογο. Σε περίπτωση επίσημης πρότασης από άλλη ομάδα η Διοίκηση και ο Πρόεδρος είναι
υπεύθυνοι γι αυτό.
– Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα και αλλαγές στο πρόγραμμα από τον
πίνακα ανακοινώσεων, από την ιστοσελίδα του σωματείου (www.metewrites.gr) καθώς επίσης
καλώντας τον αριθμό επικοινωνίας 6944468779 της γραμματείας του συλλόγου.
– Να τακτοποιούν εγκαίρως τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης
καθυστέρησης ή καθολικής αμέλειας, δεν θα γίνετε δεκτός ο αθλητής στις προπονήσεις, τους αγώνες
αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα της ομάδας, μέχρι και την τακτοποίηση τους, ενώ σε
επαναλαμβανόμενη μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων θα αποβάλλεται οριστικά από την
ομάδα.
– Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς κηδεμόνα προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. ,
σε υπάλληλο της ομάδας ή του γηπέδου (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία), τίθεται υπό
εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας δηλαδή του παιδιού του - από το σύλλογο.
– Για οποιοδήποτε παράπονο απορία τους που αφορά το διοικητικό σκέλος του συλλόγου, οι γονείς
μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ στον έφορο της ομάδας και ο έφορος με την σειρά του στο Δ.Σ. του
Συλλόγου. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση, η διαχείριση των αγώνων, η ομαλή λειτουργία
του προγράμματος. Καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν οι προπονητές και κρίνονται από τον
υπεύθυνο προγραμματισμού οργάνωσης του συλλόγου και της διοίκησης. Υποδείξεις ή εκδήλωση
παραπόνων στους προπονητές απαγορεύονται αυστηρά όπως επίσης οδηγίες ή παρατηρήσεις προς τα
παιδιά κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του
εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ' ευθείας στον υπεύθυνο προγραμματισμού
οργάνωσης του συλλόγου που έχει ορίσει το Δ.Σ. και σε κανέναν άλλον.
Γ)Υποχρεώσεις προπονητών
Οι προπονητές υποχρεούνται:
– Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν την
καθορισμένη ώρα και να προετοιμάζουν το χώρο προπόνησης με την βοήθεια των εφόρων και των
παιδιών του εκάστοτε τμήματος. (Μπάλες, φωτισμός, υλικά, τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων σημαίες,
σταντ κτλ).
– Να φροντίζουν να είναι συνεπείς στην ώρα προσέλευσης τους στα παιχνίδια, τις αποστολές και γενικά
στις εκδηλώσεις της ομάδας που καλούνται να παρευρίσκονται.
-Όταν τραυματίζεται ένας αθλητής πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Γραμματεία του Συλλόγου τον
υπεύθυνο προγραμματισμού-οργάνωσης του συλλόγου και να παρακολουθούν τη θεραπείααποθεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός η και ο φυσιοθεραπευτής έχοντας προσωπική επαφή με τον

αθλητή, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση της γραμματείας του συλλόγου και του υπευθύνου
προγραμματισμού οργάνωσης του συλλόγου .
– Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, την καθαριότητα των υλικών που
χρησιμοποιούν και την επαναφορά αυτών στην αρχική τους θέση, πράγμα το οποίο θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη συνεργασία μας.
– Να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, το αθλητικό και οποιοδήποτε
υλικό τους διανεμήθηκε όπως, φαρμακείο φύλλα αγώνων, μπάλες κλπ.
– Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δομής προγράμματος να διαμορφώνουν το πρόγραμμα και το πλάνο
των προπονήσεων και να προωθούν τους αθλητές στα επόμενα τμήματα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
– Κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα θα περνά από Δ.Σ. και θα διαβιβάζεται κατόπιν στον υπεύθυνο δομής
προγράμματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.
– Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των προπονητών πρέπει να κινείται εντός των «τειχών» του
αθλητικού ήθους, της ευγένειας, της αξιοπρεπούς και της έντιμης συμπεριφοράς. Οι προπονητές
οφείλουν να είναι πραγματικά πρότυπα προς μίμηση, για τους μικρούς αθλητές, τους γονείς και το
αθλητικό περιβάλλον. Να είναι φίλοι, δάσκαλοι, παρακινητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που
καταβάλουν τα παιδιά.
– Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς προπονητή προς εκπαιδευόμενο αθλητή ή
αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ. , σε υπάλληλο της ομάδας ή του γηπέδου (όπως υβριστική
συμπεριφορά ή χειροδικία η παραβατικής συμπεριφοράς) τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου
η απομάκρυνση του και η λύση συνεργασίας με την ομάδα.
– Όσο και αν ο προπονητής προκληθεί από τρίτους (εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα,
μέλος του Δ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλο) οφείλει να μην απαντήσει και να ενημερώσει άμεσα τον έφορο του
τμήματος ή υπεύθυνο προγραμματισμού οργάνωσης του συλλόγου ή μέλος του Δ.Σ.
– 1 ημέρα κάθε μήνα μετά το πέρας των προπονήσεων και για τουλάχιστον 30’ λεπτά οι προπονητές θα
είναι στην διάθεση των γονέων και αθλητών. Την ώρα και την ημέρα θα την καθορίσει ο κάθε
προπονητής ξεχωριστά η οποία θα δημοσιοποιηθεί και το πλάνο αυτό θα καθοριστεί σε ετήσια βάση.
– Κάθε 2 μήνες θα πραγματοποιείται συνάντηση των προπονητών με τους γονείς με σκοπό την
παράθεση και συζήτηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τους αθλητές και αθλήτριες της ακαδημίας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΕΣ
1.Ποινές σε αθλητές και αθλήτριες
Οι ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους αθλητές και αθλήτριες, ανάλογα με το παράπτωμα
είναι οι εξής:
Α). Προφορική Παρατήρηση.
Β). Διακοπή συμμετοχής κατά την διάρκεια της προπόνησης.
Γ). Αποκλεισμός από μία (1) ή περισσότερες προπονήσεις
Δ). Διακοπή συμμετοχής στην αποστολή της ομάδας.
Ε). Οριστική διαγραφή από τα μητρώα των αθλητών.
2. Οι ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους α, β, γ, δ, του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
απευθείας από τον προπονητή του τμήματος ή τον έφορο, χωρίς κλήση σε απολογία του παραβάτη
αθλητή.
3. Η ποινή που προβλέπεται από την παράγραφο ε, του παρόντος άρθρου
α) επιβάλλεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση
από τον έφορο ή τον προπονητή του τμήματος, έχοντας προηγούμενα κληθεί ο αθλητής/τρια σε
απολογία.
β) εάν αφορά ακραία ή αγενή συμπεριφορά γονέα ή κηδεμόνα, επιβάλλεται μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και αρκεί η εισήγηση από του εφόρου ή του προπονητή του τμήματος. Δεν είναι
υποχρεωτική η παρουσία και η απολογία του παραβάτη.

4. Επίσης το Δ.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωμα συγχωνεύσεως των ποινών σε περίπτωση επιβολής
περισσοτέρων της μίας, εξαιτίας πολλαπλών παραπτωμάτων του ίδιου αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Στους εκπαιδευόμενους καλαθοσφαιριστές προβλέπονται επιβραβεύσεις, οποίες θα δίνονται μετά από
διαδικασία αξιολόγησης:
i. ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ii. ΗΘΟΥΣ
iii. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
iv. ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
v. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΕΛΤΙΑ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Α)Όλοι οι αθλητές-ριες που είναι άνω των 8 ετών, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν δελτίο αθλητή-ριας
καλαθοσφαίρισης της Ε.Ο.Κ., για την συμμετοχή τους στα επίσημα τουρνουά της Ε.ΚΑ.Σ.Θ..
Β).Για την έκδοση δελτίου χρειάζεται:
1.Πιστοποιητικό γέννησης (Για αλλοδαπούς μεταφρασμένο στα Ελληνικά και βεβαίωση από το σχολείο
φοίτησης ότι φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο τουλάχιστον 3 έτη.)
2.Δύο (2) φωτογραφίες.
3.Αίτηση της Ε.Ο.Κ. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα-κηδεμόνα και από γιατρό.
4.Δελτίο υγείας αθλητή υπογεγραμμένο από γιατρό καρδιολόγο.
5.Δέκα (10) ευρώ.
6.Επιπλέον πιθανές χρεώσεις προκύπτουν σε περίπτωση αίτησης διαγραφής στην ΕΟΚ από
προηγούμενη ομάδα σε περίπτωση μεταγραφής ενός αθλητή η αθλήτριας στην ακαδημία μας.
Γ).Όλοι οι αθλητές-ριες του Συλλόγου, έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να μεταγραφούν χωρίς
το παραμικρό αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) σε οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκείας τους στο τέλος
κάθε περιόδου δηλαδή έως της 15 Ιουνίου, αρκεί προηγουμένως να έχουν εκδηλώσει αυτή τους την
επιθυμία μέσο του αντίστοιχου εφόρου στο Δ.Σ. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας οι
οποιεσδήποτε χρεώσεις από την ΕΟΚ επιβαρύνουν τον εκάστοτε αθλητή η αθλήτρια. Σε αντίθετη
περίπτωση ο Σύλλογος για να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων του θα εξετάζει μέσω του
Δ.Σ. την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για τους αθλητές που έχουν δελτίο και έχει διαπιστωθεί ότι
εκκρεμούν ανεξόφλητες συνδρομές ενός ή περισσοτέρων ετών ο Σύλλογος δεν είναι υποχρεωμένος να
διαγράψει τον αθλητή πριν την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών. Εφόσον ο αθλητής - γονέας
αμφισβητήσει τα παραπάνω τότε αρμόδιο όργανο επιλύσεως τέτοιων διαφορών κατά τον νόμο είναι το
ΑΣΕΑΔ.

ΑΡΘΡΟ 8.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ SITE ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ
Η εγγραφή σου στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική για την παροχή πληροφοριών
όπως:












Κανονισμός λειτουργίας
Πρόγραμμα προπονήσεων
Έκτακτες ανακοινώσεις για αλλαγές στις προπονήσεις.
Ανακοινώσεις φιλικών αγώνων, ώρες και διευθύνσεις γηπέδων
Ανακοινώσεις επικαιρότητας.
Μηνιαίο παρουσιολόγιο
Ενημέρωση για τα Τεστ Τεχνικής & των Σωματομετρικών Τεστ για την εξέλιξη του αθλητή.
Χρόνοι Συμμετοχής σε αγώνες
Επιμόρφωση γονέων και αθλητών μέσα από άρθρα.
Φωτογραφίες και Βίντεο

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ.
1.Μπαίνουμε στην σελίδα www.metewrites.gr
2. Αριστερό κλικ στην Εγγραφή επάνω δεξιά
3.Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του μικρού αθλητή με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όνομα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, (γράφουμε τα μικρά ονόματα από ΟΛΑ τα υπόλοιπα αδέρφια)
Όνομα Χρήστη: ξαναγράψτε το ίδιο όνομα με αυτό προηγουμένως (Όνομα)
Κωδικός: Βάλτε έναν κωδικό της αρεσκείας σας
Επιβεβαίωση Κωδικού: Ξαναγράψτε των κωδικό
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: Βάλτε το Email επικοινωνίας σας
Επιβεβαίωση Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: Ξαναγράψτε το Email
4.Από το email μας πατάμε στο link του μηνύματος που έχει αυτόματα σταλεί από μηχανισμό του site
για επιβεβαίωση. (ολοκλήρωση εγγραφής)
5.Από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα των μετεωριτών πρέπει να
κάνουμε σύνδεση με το όνομα μας και τον κωδικό που επιλέξαμε για να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες που μας αφορούν.

Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει για μία ακόμα φορά ότι κύριος στόχος της είναι να μάθει στα
παιδιά το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας-συνεργασίας και να
δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες της ανδρικής και γυναικείας ομάδας με απόλυτη αξιοκρατία και
με μοναδικό στόχο την εξέλιξη των αθλητών, μακριά από φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς . Σε αυτό το
εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Η συμμετοχή τους και η
συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων
φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού
αθλήματος.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο σύλλογο και την ακαδημία
μας. Το Διοικητικό συμβούλιο, οι προπονητές, και όλα τα στελέχη που πλαισιώνουν την ομάδα μας
εγγυώνται την συνεχή εξέλιξη σε όλους τους τομείς και υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς και τα παιδιά
σας.

