ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΛΩΝ
Για την λειτουργία της Σχολής, τα μέλη οφείλουν να γνωρίζουν και να
συμμορφώνονται στους παρακάτω κανόνες:
• Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ακαδημία πρέπει να προσκομίσει
στη γραμματεία πιστοποιητικό γεννήσεως, ιατρική βεβαίωση και
δύο φωτογραφίες ταυτότητας (μία για το αρχείο και μία για την
προσωπική κάρτα)
• Οφείλουν να πληρώνουν τη μηνιαία συνδρομή τους εντός του
πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα.
• Πρέπει να τηρούν το πρόγραμμα του τμήματος τους.
• Οφείλουν να ενημερώνουν τη γραμματεία σε περίπτωση διακοπής
της συμμετοχής τους ή σε περίπτωση μεγάλης απουσίας από τις
προπονήσεις.
• Οφείλουν οι ποδοσφαιριστές να έρχονται πάντα με την κατάλληλη
αθλητική περιβολή της Σχολής, επίσης με αθλητικά παπούτσια
χωρίς τάπες και χωρίς αλυσίδες, σταυρουδάκια και άλλα
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς.
• Σε περίπτωση κακοκαιρίας μπορούν να προσέλθουν διότι θα γίνεται
θεωρητικό μάθημα σε κλειστό χώρο.

Κατά την λειτουργία της Σχολής :
1. Τα μέλη σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις (σε ημερομηνίες που θα
προκαθορίζονται στη διάρκεια του έτους) θα ενημερώνονται για την
πρόοδο των παιδιών τους.
2.Η οποιαδήποτε επαφή με τον προπονητή σε περίπτωση σοβαρότερου
θέματος που τυχόν χρήζει κάποια επίλυση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική
αίτηση στη γραμματεία της ακαδημίας σε προκαθορισμένη συνάντηση,
παρουσία και του υπεύθυνου της Ακαδημίας.
3.Κατά τη διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων η συμπεριφορά των
γονέων θα πρέπει να είναι κόσμια και να μην προκαλούν με αρνητικές
κρίσεις και επικρίσεις, καθώς να μην δίνουν τεχνικές οδηγίες προς τους
ποδοσφαιριστές και να μην παρεμβαίνουν στο έργο του εκάστοτε
προπονητή. Οι προπονητές μόνο θα είναι υπεύθυνοι γι αυτό.
4. Τα μέλη οφείλουν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια της Ακαδημίας
προς όφελος των παιδιών τους και της ομάδας.
5.Τα μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους κανόνες των
ποδοσφαιριστών και να το υποστηρίξουν για την βέλτιστη λειτουργία της
Σχολής.
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