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Κανονισμοί Ακαδημίας Ο.Σ. Λευκωσίας 

Ο Όμιλος Σκουός Λευκωσίας (Ο.Σ. Λ/σίας) ανακοινώνει τα ακόλουθα για τη περίοδο 2021-2022: 

COVID-19 

Παρόλη την βελτίωση στην επιδημιολογική εικόνα λόγω της πανδημίας του COVID-19, συντηρούνται 
ανησυχίες λόγω των μεταλλάξεων του ιού, για πιθανό 4ο κύμα. Αυτό επιβάλλει την εφαρμογή και τήρηση των 
μέτρων που οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν για την καταπολέμηση της πανδημίας και τονίζουμε την 
ανάγκη συμμόρφωσης από κάθε ενδιαφερόμενο με τους κανόνες και οδηγίες που θα εκδίδονται κατά 
καιρούς. Πρόσβαση στα γήπεδα στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο με SAFE PASS. 

1. Λειτουργία Ακαδημίας: 

1.1. Ορίζεται ως κανονική περίοδος λειτουργίας της Ακαδημίας η 6η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 25η Ιουνίου, 
2022. 

1.2. Καλοκαιρινό πρόγραμμα προπόνησης ενδέχεται να λειτουργήσει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
αναλόγως του ενδιαφέροντος που προκύπτει, και των σχεδιασμών του Ο.Σ. Λ/σίας και της Κυπριακή 
Ομοσπονδίας Σκουός. 

1.3. Η Ακαδημία θα παραμένει κλειστεί κατά τις σχολικές αργίες ως ακολούθως: 

 1η Οκτωβρίου 2021 (Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου) 

 28η Οκτωβρίου 2021 (Εθνική Επέτειος) 

 23η Δεκεμβρίου 2021 - 6η Ιανουαρίου 2022 (Διακοπές Χριστουγέννων) 

 7η Μαρτίου 2022 (Καθαρά Δευτέρα) 

 25η Μαρτίου 2022 (Εθνική Επέτειος) 

 1η Απριλίου 2022 (Εθνική Επέτειος) 

 18η Απριλίου - 29η Απριλίου 2022 (Διακοπές Πάσχα) 

 2α Ιουνίου 2022 (Αναλήψεως) 

 13η Ιουνίου 2022 (Αγίου Πνεύματος) 

 

2. Δραστηριότητες Ακαδημίας 

Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Ακαδημία είναι ομαδικές και ατομικές προπονήσεις καθώς 
επίσης και σειρά αγωνιστικών δραστηριοτήτων ως ακολούθως: 

2.1. Όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές της Ακαδημίας του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας μπορούν να συμμετέχουν 
στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνονται τόσο από τον Όμιλο όσο και από την Ακαδημία, 
έναντι του αντίστοιχου αντιτίμου ανά διοργάνωση (σημείο 3.6). 
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2.2. Οι ομαδικές προπονήσεις, διοργανώνονται σε ομάδες  αθλητών του αντίστοιχου επιπέδου, σε 2 ωριαίες 
προπονήσεις την εβδομάδα. 

2.3. Οι ατομικές προπονήσεις, εάν αυτές προφερθούν, θα εξαρτώνται από τον διαθέσιμο αριθμό 
προπονητών και γηπέδων και θα είναι ανάλογης χρέωσης. 

2.4. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά ώρα ομαδικής προπόνησης αλλά και ο χρόνος προπόνησης εξαρτάται 
από το επίπεδο των αθλητών, τον διαθέσιμο αριθμό προπονητών αλλά και γηπέδων. Ισχύουν οι 
εκάστοτε περιορισμοί των διαταγμάτων λόγω COVID. 

2.5. Προϋπόθεση για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ακαδημίας και του Ομίλου είναι η εξόφληση 
προηγούμενων οφειλών. 

2.6. Η συμμετοχή στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ακαδημίας και του Ομίλου, υπολογίζεται ανά 
συμμετοχή ανά κατηγορία με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου ανά διοργάνωση (σημείο 3.6). 

2.7. Για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας ή άλλων Επαρχιακών Ομίλων, σχετικές 
ανακοινώσεις θα αποστέλλονται στα εγγεγραμμένα μέλη της Ακαδημίας, όπου το κάθε μέλος θα 
προβαίνει στις δικές του ενέργειες. 

2.8.  Στη περίπτωση που οργανωθεί μεταφορικό μέσο και συνοδεία αποστολής για τους αγώνες που 
αναφέρονται στο σημείο 2.7. τότε οι αθλητές θα επιβαρύνονται, πέρα του αντίτιμου συμμετοχής, και του 
μεταφορικού αλλά και συνοδείας. 

2.9. Προϋπόθεση για συμμετοχή στις επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Σκουός , είναι η κατοχή Αριθμό Μητρώου Αθλητού ΚΟΣ και δελτίου υγείας του ΑΣΥΑ/ΚΟΑ. 

Νέα - αρχάρια παιδιά που εντάσσονται στις τάξεις της Ακαδημίας μας θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν 
την πρώτη εβδομάδα προπόνησης δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα μας (σημείο 3.4). 

 

3.  Δίδακτρα. 

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες χρεώσεις για τη περίοδο 2021-2022, καθορίζοντας επιπλέον πίνακα εκπτώσεων 
που θα απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία αποδεκτών. 

Επιπλέον, αθλητές της Ακαδημίας του ΟΣ Λ/σίας οι οποίοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, θα μπορούν 
να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, προπονητικές και αγωνιστικές, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση. 

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

 Με την έναρξη κάθε νέας προπονητικής περιόδου θα καταβάλλεται το ποσό των €10 ως ετήσια συνδρομή 
Ακαδημίας (βλέπε αναφορά στο σημείο 3.1). 

 Ως κανονική μηνιαία συνδρομή ορίζεται το ποσό των €80. Εκπτώσεις δίνονται βάσει του σχετικού πίνακα 
(σημείο 3.2). 

Σχετικοί κανονισμοί: 

3.1. Το ποσό της ετήσιας εγγραφής μέλους της Ακαδημίας του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας ορίζεται στα €10 
και καλύπτει τη περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 έως Αυγούστου 2022. 
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3.2. Τα δίδακτρα ορίζονται στα €80 και πρέπει να προπληρώνονται το αργότερο έως την 1η εβδομάδα κάθε 
μήνα. Σε καμία περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά οφειλών για 2 συνεχόμενους μήνες. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 6, παράγραφος (Α) α) του καταστατικού. 

3.3. Εκπτώσεις στη μηνιαία συνδρομή δίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

3.4. Έκπτωση €5 σε παιδιά εγγεγραμμένων Μελών του Ομίλου που κατέχουν «Αγωνιστικό Πακέτο Μέλους», 

3.5. Έκπτωση €5 ανά παιδί σε οικογένειες με περισσότερο από ένα  παιδί να δραστηριοποιείται, 

3.6. Για νέες εγγραφές, η πρώτη εβδομάδα προπονήσεων είναι δωρεάν. Ακολούθως, θα προσφερθεί 
επιδοτούμενη συνδρομή των €60 για τον πρώτο χρόνο συμμετοχής στις προπονήσεις της Ακαδημίας μας. 

3.7. Για τις περιπτώσεις που προσφέρεται μόνο 1 προπόνηση την εβδομάδα, εάν και εφόσον προσφερθεί, η 
χρέωση θα είναι €45 το μήνα για κάθε παιδί ως ελάχιστή συνδρομή Ακαδημίας. Στη περίπτωση αυτή η 
παράγραφος 3.3. δεν ισχύει. 

3.8. Ο πίνακας χρεώσεων και εκπτώσεων για την περίοδο 2021-2022 αναλύεται ως ακολούθως: 

Ετήσια συνδρομή μέλους Ακαδημίας €10 

Μηνιαία συνδρομή Ακαδημίας €80 

Επιδοτούμενη συνδρομή Ακαδημίας 

(Αρχάρια παιδιά μετά την δωρεάν εβδομάδα γνωριμίας) 
€60 

Ελάχιστη συνδρομή Ακαδημίας €45 

Ατομικές προπονήσεις €15 

NSA Squash Junior League 2021-2022 

NSA Squash Ladder 
€30/γύρο 

Συμμετοχή σε τουρνουά του ΟΣ Λ/σίας 

(χρέωση ανά κατηγορία) 

€20 

Έκπτωση μηνιαίας συνδρομής σε παιδιά μελών με ΑΠΜ 

(στη περίπτωση περισσότερων παιδιών, τότε 
συνυπολογίζεται και με την ακόλουθη έκπτωση) 

 

€5 

Έκπτωση ανά άτομο για μηνιαία συνδρομή σε οικογένειες 
με περισσότερα από ένα μέλη να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες της Ακαδημίας 
€5 
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4. Πολιτική Πληρωμών Ακαδημίας ΟΣ Λ/σίας 

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι αθλητές της Ακαδημίας μας όπως ενημερωθούν για την πολιτική πληρωμών 
του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας. 

 Οι πληρωμές των συνδρομών θα πρέπει να γίνονται στην αρχή κάθε μήνα, προπληρώνοντας τη 
συμμετοχή τους. Σε καμία περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά οφειλών για 2 συνεχόμενους 
μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 6, παράγραφος (Α) α) του 
καταστατικού. 

 NSA Squash Junior League 2021-222. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €30 ανά γύρο και πρέπει να 
εξοφλείται με την ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών βάσει την προκήρυξη που θα ακολουθήσει. 
Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 Συμμετοχή στα διάφορα τουρνουά. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €20 ανά κατηγορία/συμμετοχή 
και θα πρέπει να εξοφλείται με την ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών ως την κάθε προκήρυξη που 
θα ακολουθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 

5. Συγκατάθεση για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο 

Ο Όμιλος Σκουός Λευκωσίας διατηρεί ιστοσελίδα και διάφορους σχετικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter και Instagram) με σκοπό την προβολή και προώθηση του αθλήματος του σκουός. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, προκύπτει κατά διαστήματα η ανάγκη λήψης φωτογραφιών ή και βίντεο για σκοπούς 
ανάρτησης στα πιο πάνω μέσα. 

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε αν συμφωνείτε, να έχουμε τη συγκατάθεσή σας για ανάρτηση φωτογραφιών ή 
και βίντεο που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Ακαδημίας μας, στα 
οποία ενδέχεται να εμφανίζεστε, υπογράφοντας την σχετική δήλωση συγκατάθεσης στην Αίτηση Εγγραφής 
Αθλητού. 

 

 

Εκ της Επιτροπής 

22 Αυγούστου 2021 


