
  

Ακαδημία Ποδοσφαίρου  ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2017-2018 

 

Γενικά 

Με αυστηρούς κανόνες λειτουργίας, βασισμένους σε πρότυπα επαγγελματικών ομάδων 
η ακαδημία ποδοσφαίρου του Παλληνιακού, εκπαιδεύει και προπονεί μικρούς αθλητές 
με αρχικό στόχο να τους μυήσει στα μυστικά του ποδοσφαίρου, ενώ όσο μεγαλώνουν 
μέσα στην οικογένεια της ακαδημίας να εξασκήσουν σημαντικά και το ποδοσφαιρικό 
τους ταλέντο, γι’ αυτό άλλωστε, και τα τμήματα της ακαδημίας είναι χωρισμένα σε 
αγωνιστικά και αθλητικής εξάσκησης. 

Οι προπονητές των ακαδημιών, έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια και είναι 
απαραίτητο να διαθέτουν δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου ή πτυχίο ΤΕΦΑΑ με 
ειδικότητα το ποδόσφαιρό. 

Τα αγωνίστηκα τμήματα της ακαδημίας, συμμετέχουν στις επίσημες διοργανώσεις της 
ΕΠΣΑΝΑ, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν επιτύχει σημαντικές διακρίσεις. Τα τμήματα 
αθλητικής εξάσκησης συμμετέχουν σε ιδιωτικά τουρνουά τα οποία έχουν σαν κύριο 
σκοπό την άσκηση και την διάκριση των μικρών αθλητών 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ  

Το ετήσιο συνολικό κόστος συμμετοχής του παιδιού στην ακαδημία ανέρχεται στο 
ποσό των 420€, στο ποσό αυτό περιλαμβάνετε και το «Kit ρουχισμού» της 
ακαδημίας.  

Ειδικά για περιπτώσεις όπως : τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι (και οι 2 γονείς), 
έχοντες 2 παιδιά και άνω στην ακαδημία, η συνολική ετήσια συνδρομή μειώνεται στο 
ποσό των 340€, στο ποσό αυτό περιλαμβάνετε και το «Kit ρουχισμού» της ακαδημίας.  

Με την εγγραφή του παιδιού θα πρέπει να δοθεί προκαταβολή 100€ και η εξόφληση 
του υπολοίπου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τμηματικές μηνιαίες καταβολές έως 
τις 31 Μαρτίου 2018. 

Σε περίπτωση καταβολής της συνολικής ετήσιας συνδρομής εφάπαξ κατά 
την εγγραφή του παιδιού ισχύει έκπτωση 50€.  
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

Στην ακαδημία κατά την περίοδο 2017-2018, θα λειτουργήσουν ειδικά τμήματα  
Personal Τraining και Σχολή τερματοφυλάκων, οι συνδρομές για τα τμήματα 
αυτά δεν περιλαμβάνονται στην βασική ετήσια συνδρομή. Για τα τμήματα αυτά θα 
ισχύουν ειδικές συνδρομές οι οποίες θα ανακοινωθούν από την γραμματεία της ομάδας. 

 

KIT ΑΘΛΗΤΗ  

1. ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
2. ΣΕΤ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 
3. ΣΕΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
4. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ 
5. ΦΟΡΜΑ  
6. ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

● Ιατρική γνωμάτευση καλής υγείας αθλητή από Καρδιολόγο ή Παθολόγο 
διάρκειας ενός έτους. 

● 2 φωτογραφίες ταυτότητας. 

● Πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, επικυρωμένο από το ΚΕΠ. 

 

Τα παραπάνω χρειάζονται για τα πρωταθλήματα και τα τουρνουά που θα 
συμμετάσχουν οι αθλητές 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-0434609 
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Επιθυμώ το παιδί μου …………………………………………………..να γραφεί στην Ακαδημία 
και δέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις και τους κανονισμούς λειτουργίας αυτής.  

Δηλώνω πως έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής 
Επιτρέπω την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την ακαδημία. 
Επιτρέπω την λήψη φωτογραφιών και βίντεο για τις ανάγκες της ακαδημίας. 
 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: 

 

 

Παλλήνη    ____ / ____/ ____ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΠΑΙΔΙΟΥ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ)  

ΟΔΟΣ  
ΤΚ  

ΒΑΡΟΣ  
ΥΨΟΣ  

SIZE (small, large, xl, κλπ)  
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ)  

ΟΔΟΣ  
ΤΚ  

EMAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΚΙΝΗΤΟ  
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 

1. Η συμπεριφορά παιδιού και γονέα πρέπει να είναι κόσμια. 

2. Θα πρέπει ο γονέας να είναι ταμειακώς εντάξει. 

3. Θα πρέπει η προσέλευση των παιδιών σε προπονήσεις και αγώνες να γίνεται 
έγκαιρα (15 λεπτά πριν την προπόνηση) , (45 λεπτά πριν τον αγώνα). 

4. Οι αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται σε προπονήσεις και αγώνες αυστηρά 
μόνο με τον επίσημο ρουχισμό της ομάδας.  

5. Καθυστερημένη άφιξη σε αγώνα, μπορεί να σημαίνει μη δικαίωμα 
συμμετοχής. 

6. Οι γονείς απαγορεύονται να προσέρχονται στο χώρο της προπόνησης.  

7. Οι αδικαιολόγητα απόντες από προπονήσεις θα έχουν κυρώσεις συμμετοχής 
στους αγώνες.  

8. Η ακαδημία έχει δικαίωμα διακοπής συνεργασίας με τον αθλητή σε περίπτωση 
που αυτός ή ο γονέας δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία της ακαδημίας. 

9. Η συμμετοχή του αθλητή σε προπόνηση ή αγώνα άλλου σωματείου θα πρέπει 
να γίνει με την συμφωνία της ακαδημίας.  

 

 

 

 

 

 


