
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

                   ΒΑΒΥ SWIM ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ  

               ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Κανόνες Πισίνας 

● Η χρήση των ντους είναι υποχρεωτική  πριν  την είσοδο στην πισίνα. 

● Δεν επιτρέπεται το φαγητό στον χώρο των αποδυτηρίων. 

● Το τελευταίο γεύμα των παιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ώρες 

πριν από το πρόγραμμά τους.  

● Στον χώρο των αποδυτηρίων και του deck της πισίνας, δεν επιτρέπεται η 

είσοδος με παπούτσια. 

● Δεν επιτρέπεται η παραμονή των γονέων στο deck της πισίνας, εφόσον δεν 

είναι συνοδοί στο μάθημα των μωρών, και εφόσον δε ζητηθεί η παραμονή 

τους από τις προπονήτριες. 

● Απαραίτητος εξοπλισμός για τα μωρά: πάνα μαγιό, πάνα κάλυμμα, 

πετσετούλα 

● Απαραίτητος εξοπλισμός για τα παιδιά: μαγιό, σκουφί,  παντόφλες, 

μπουρνούζι/ πετσέτα (γυαλάκια, αν χρειάζονται) 

● Απαραίτητος εξοπλισμός για συνοδούς: μαγιό, σκουφί, παντόφλες, 

μπλούζα, πετσέτα 

● Τα μέλη καλούνται να βρίσκονται στο κολυμβητήριο 15’ πριν από το 

μάθημά τους, ώστε να είναι έτοιμοι για την έναρξη του προγράμματος. 

Όσοι φτάνουν στον χώρο μετά τα πρώτα  5’, δε θα μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να μην διακόπτεται η ροή του 

μαθήματος. 

 

Κανόνες συνδρομής 

● Η ανανέωση της συνδρομής γίνεται ημερολογιακά, με βάση την 

ημερομηνία 1oυ μαθήματος του μέλους. Οι μηνιαίες συνδρομές 

προπληρώνονται. 

● Μετά τη λήξη της συνδρομής, αν το μέλος δεν ενημερώσει για την 

ανανέωση της θέσης του έως και  ΜΙΑ εβδομάδα, η θέση αποδεσμεύεται 

αυτόματα. 



● Αλλαγές στην ημερομηνία πληρωμής συνδρομών, λόγω υπολειπόμενων 

μαθημάτων, δε γίνονται. Ο μήνας δεν παρατείνεται. 

● Σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων (lockdown), η ετήσια συνδρομή 

παρατείνεται όσο διαρκέσει η διακοπή αυτών (ημερολογιακές ημέρες). Η 

συνδρομή σας θα ξεκινήσει άμεσα, όταν γίνει η άρση της διακοπής και όχι 

σε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 

Κανόνες Αναπληρώσεων 

● Αναπληρώσεις  μαθημάτων που έχουν χαθεί με υπαιτιότητα των μελών, 

μπορούν να γίνουν, εφόσον το μέλος ενημερώσει για την απουσία του σε 

συγκεκριμένο μάθημα  και εφόσον το μέλος παραμένει ενεργό. 

● Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να αναπληρώσει χαμένα μαθήματα. Οι 

αναπληρώσεις παρέχονται  ως εξυπηρέτηση, κατόπιν διαθεσιμότητας. 

● Οι επίσημες αργίες δεν αναπληρώνονται. 

● Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων και οι εκάστοτε προσφορές δεν 

μεταφέρονται στην επόμενη κολυμβητική χρονιά.  

● Σε περίπτωση ατυχήματος στην πισίνα (π.χ. εμετός), τα μαθήματα 

ακυρώνονται για λόγους υγιεινής. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για το 

χαμένο μάθημα, το οποίο παρόλα αυτά μπορεί να αναπληρωθεί κατόπιν 

διαθεσιμότητας. Όλοι οι παραπάνω κανόνες ισχύουν και σε αυτήν την 

περίπτωση. 
 

 

Γενικοί κανόνες 

● Το κολυμβητήριό μας δέχεται μωράκια από 3μηνών, έως και παιδιά 9 ετών 

παιδιά. 

● Τα μωρά έως και 3 ετών, συμμετέχουν στο μάθημα με έναν συνοδό. 

● Το σύνολο των παιδιών που συμμετέχουν σε κάθε ηλικιακό γκρουπ είναι  7 

ανά προπονητή (μέγιστος αριθμός παιδιών 14 με 2 προπονήτριες). 

● Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στα μαθήματα είναι 

α .βεβαίωση από παιδίατρο,  

β. βεβαίωση από δερματολόγο(άνδρες),  

γ. βεβαίωση από γυναικολόγο. 

 

 Ευχαριστούμε πολύ! 

 ΚΑΛΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ!!! 


