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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ  

«Tennis Square powered by MasterCard» 

1. Εγκαταστάσεις 

Η TENNIS SQUARE είναι ιδιωτική σχολή αντισφαίρισης / Tennis Club που στις 
εγκαταστάσεις της περιλαμβάνονται: 

Α. Τέσσερα (4) γήπεδα τένις, διεθνών προδιαγραφών ΙTF,  ηλεκτροφωτιζόμενα με 
φωτισμό LSI Tournament και επιστρωμένα με επιφάνειες EPI Court Advantage. 

 

 

Β. Εντευκτήριο και χώροι αποδυτηρίων, ιατρείου και τουαλέτες. 
Γ. Κατάστημα αθλητικών ειδών. 
Δ. Χώρος εκγύμνασης αθλητών. 

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του TENNIS SQUARE  

Α. Η TENNIS SQUARE λειτουργεί καθ' όλη την διάρκεια του έτους και σε ωράριο που 
καθορίζεται από την Διεύθυνση ανάλογα με την εποχή. 
Β.  Για όλους τους αθλούμενους, η συμμετοχή σε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα, η χρήση 
γηπέδου μέσω αγοράς Πακέτου Χρήσης Γηπέδων (ΠΧΓ) ή μεμονωμένα καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη χρήση των γηπέδων και των γενικότερων εγκαταστάσεων 
συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων κανονισμού λειτουργίας. Η συμμετοχή των 
αθλούμενων σε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα βεβαιώνεται με την έγκριση της αίτησης 
εγγραφής του αθλούμενου από την διεύθυνση και/ή την καταβολή του εφάπαξ κόστους 
ή σε δόσεις του επιλεγμένου πακέτου μαθημάτων. Η συμμετοχή των αθλούμενων σε 
Πακέτα Χρήσεις Γηπέδων ή σε μεμονωμένες χρήσεις γηπέδων βεβαιώνεται με την 
εφάπαξ ή σε δόσεις πληρωμή του ΠΧΓ και την κράτηση και πληρωμή του μεμονωμένου 
γηπέδου.  
Γ. Οι αθλούμενοι και οι αθλούμενες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρική 
βεβαίωση που να αναγράφει ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες (τένις). 

3. Κανόνες Γηπέδων 

1. Δικαίωμα χρήσεως των γηπέδων της TENNIS SQUARE έχουν οι ταμειακώς ενήμερα 
αθλούμενοι καθώς, οι κάτοχοι Πακέτων Χρήσεις Γηπέδων και αθλούμενοι επισκέπτες , 
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στους οποία παρέχεται δυνατότητα κράτησης γηπέδου τηλεφωνικά ή μέσω web και app 
και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Προτεραιότητα στη χρήση των γηπέδων 
δίνεται στα μαθήματα. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας υπάρχει δυνατότητα χρήσης των 
γηπέδων και μεμονωμένα από αθλούμενους μαθητές ή επισκέπτες με το κόστος χρήσης 
αυτών όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α. 

  

2. Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύει το σύνολο των γηπέδων για τη 
διεξαγωγή αγώνων, τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση και ανακοίνωση στον πίνακα 
ανακοινώσεων. 
    
3. Ο χρόνος ασκήσεως στα γήπεδα της TENNIS SQUARE είναι 1 ώρα και υπάρχει 
δυνατότητα για ½ ή 1 ώρα επιπλέον. Για την παραπάνω ώρα θα πρέπει να έχει 
ενημερωθεί η γραμματεία όταν γίνεται η κράτηση. Δεν επιτρέπεται χρήση των γηπέδων 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας και αντίστοιχη κράτηση. 

4. Κάθε αθλούμενος που επιθυμεί να ασκηθεί στα γήπεδα οφείλει να προσέλθει μαζί με 
τον, ή τους παρτενέρ του και να δηλώσουν την προσέλευσή τους, οπότε και η 
Γραμματεία θα τους ανακοινώνει την σειρά τους, το γήπεδο και σε πόση ώρα θα 
ασκηθούν. Καθ’ όλη τη   διάρκεια της αναμονής τους τα μέλη δεν επιτρέπεται να 
εισέρχονται στο γήπεδο, πρέπει να παρευρίσκονται στον χώρο μέχρι την αναγγελία της 
σειράς τους, η οποία θα γίνεται από τη Γραμματεία ή τον εκάστοτε προπονητή . 
Επισημαίνεται, ότι καμία αλλαγή σειράς, ή παρτενέρ, ή προτίμησης γηπέδου, δεν είναι 
αποδεκτή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας και έγκριση της Διεύθυνσης. 
Μη προσέλευση, χωρίς ειδοποίηση συνεπάγεται κανονική  χρέωση. Ο αθλούμενος έχει 
την δυνατότητα να ενημερώσει για την απουσία ή ακύρωση μέχρι 6 ώρες πριν από την 
προκαθορισμένη ώρα του μαθήματος ή της χρήσης γηπέδου. 

5. Οι κάτοχοι Πακέτων Χρήσεις Γηπέδων έχουν την δυνατότητα πρόσκλησης 
καλεσμένου. Κάθε κάτοχος ΠΧΓ έχει απεριόριστη δυνατότητα να προσκαλέσει 
καλεσμένους μέσα στο ωράριο που προβλέπει το ΠΧΓ που έχει αποκτήσει. 
Αναλυτικότερα, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση έως δύο φορές το χρόνο για κάθε 
καλεσμένο. Από την τρίτη φορά, πραγματοποιείται χρέωση στον καλεσμένο η οποία 
αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογει στον κάθε αθλούμενο ανα ώρα χρήσης γηπέδου 
(Παράρτημα Α). Απαιτούνται τα στοιχεία του καλεσμένου ώστε να παρέχεται daily pass.  

6. Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι 9.00 το πρωί έως 22.00 το βράδυ. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες και μετά από απόφαση της Διοίκησης η ώρα λειτουργίας των 
γηπέδων παρατείνεται κατά 60΄. 

7. Τα μέλη για να ασκηθούν στα γήπεδα, πρέπει να φορούν την κατάλληλη ανάλογη 
περιβολή, δηλ. Παπούτσια αθλητικά τένις, φόρμα ή σορτ, μπλουζάκι και να έχουν ρακέτα 
και μπαλάκια. Απαγορεύονται βερμούδες, μαγιό κλπ. 

8. Μαθήματα αντισφαίρισης στην εγκατάσταση, παραδίδονται μόνο από τους 
προπονητές της Ακαδημίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων για μάθημα, αν 
προηγουμένως δεν έχει ληφθεί έγγραφη άδεια από τη διαύθυνση. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί η παραπάνω παράτυπη χρήση γηπέδου, οι αθλούμενοι υποχρεούνται να 
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εξέλθουν του γηπέδου ακόμα και αν αυτή έχει προπληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση η 
χρέωση του γηπέδου παραμένει. 

 
4. Συστάσεις – Υπομνήσεις 

Α. Οι αθλούμενοι της TENNIS SQUARE που παρακολουθούν ομαδικά ή ατομικά 
μαθήματα ή έχουν αποκτήσει κάποιο ΠΧΓ, καθώς και οι αθλούμενοι επισκέπτες που 
κάνουν χρήση των γηπέδων, πρέπει να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα 
γήπεδα, τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά τις εγκαταστάσεις. 
Β. Δεν επιτρέπονται κραυγές, βρισιές και κάθε λογής αντεγκλήσεις και θορυβώδεις 
εκδηλώσεις στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους. 
Γ. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού η Διεύθυνση μπορεί να 
επιφέρει κυρώσεις που μπορεί να είναι: 

• Παρατήρηση 
• Προσωρινή απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις    
• Οριστική απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις και απώλεια της ιδιότητας του 

μέλους. 
 

Δ. Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων ή τιμαλφών στους χώρους των 
αποδυτηρίων. 

Ε. Για την ερμηνεία ή επίλυση κάθε θέματος του κανονισμού τα μέλη να απευθύνονται 
στην Γραμματεία.                                                                                                   
Ζ. Οι αθλούμενοι εφόσον επιθυμούν, μετά το πέρας της αθλητικής τους δραστηριότητας 
να καθίσουν στο σαλόνι θα πρέπει να έχουν αλλάξει ρούχα έτσι ώστε να διατηρείται η 
καθαριότητα και υγιεινή του χώρου.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       

5. Οικονομικές Υποχρεώσεις 

Στις εγκαταστάσεις της TENNIS SQUARE λειτουργεί το πρώτο cashless περιβάλλον 
συναλλαγών, αποδεχόμενο μόνο πληρωμές χωρίς μετρητά, είτε μέσω ηλεκτρονικών 
πληρωμών, είτε μέσω καρτών με ανέπαφες συναλλαγές ή σε τερματικά POS. 

Α. Οι αθλούμενοι που παρακολουθούν μαθήματα υποχρεούνται στην καταβολή της 
εκάστοτε συνδρομής, που πληρώνεται εφάπαξ ή σε άτοκες δόσεις στην αρχή της σεζόν 
ή μηνιαίως ή όποτε ξεκινάει την δραστηριότητα ο αθλούμενος. Οι αθλούμενοι που 
επιθυμούν να αποκτούν Πακέτα Χρήσεις Γηπέδου υποχρεούνται στην καταβολή της 
εκάστοτε συνδρομής, που πληρώνεται εφάπαξ ή σε άτοκες δόσεις στην ημερομηνία 
εγγραφής. Οι αθλούμενοι που πραγματοποιούν χρήσεις γηπέδου υποχρεούνται στην 
καταβολή ολόκληρου του ποσού πριν την είσοδο τους στο γήπεδο για τη συγκεκριμένη 
χρήση. 
Β. Τα Πακέτα Χρήσης Γηπέδου, τα πακέτα ομαδικών μαθημάτων, τα πακέτα ιδιαίτερων 
μαθημάτων και τα μηνιαία μαθήματα είναι διαρκούς ισχύος ανεξάρτητα από την 



4 

 

συχνότητα και την περιοδικότητα παρουσίας του μέλους στις εγκαταστάσεις. Κάθε μέλος 
έχει την δυνατότητα να διακόψει και να επανεκκινήσει την συνδρομή του μέχρι 2 φορές 
τον χρόνο όπως αναφέρεται παρακάτω. 
Γ. Προσωρινή διακοπή ιδιότητας αθλουμενου σε ΠΧΓ και ομαδικά ή ατομικά μαθήματα: 
H παραπάνω ιδιότητα δεν χάνεται με την μη καταβολή της αντίστοιχης συνδρομής σε 
περιπτώσεις όπως: 
1. Αλλαγή τόπου εργασίας εκτός Αττικής. 
2. Ασθένεια ή τραυματισμός 
3. Εγκυμοσύνη 
4. Μετάβαση στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους 
Δ. Τα ομαδικά μαθήματα ενηλίκων προπληρώνονται είτε σαν ολόκληρη σεζόν, είτε σε 
ισόποσες δόσεις. Τα ομαδικά μαθήματα junior, mini και αγωνιστικού προπληρώνονται 
είτε σαν ολόκληρη σεζόν, είτε σε ισόποσες δόσεις, είτε στις πρώτες πέντε μέρες του 
τρέχοντος μηνός.  
  

Η διεύθυνση της TENNIS SQUARE μπορεί να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τον παρόντα 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ανάλογα με τις περιπτώσεις, για την καλύτερη πάντοτε εξυπηρέτηση του 
συνόλου. 

Μαρούσι, 03/01/2019 
 
Η Διεύθυνση  


