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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. 

Η όλη κατάσταση καθιστά επιτακτική την ανάγκη να οργανώσουμε τις δραστηριότητες μας στην ίδια με πέρσι 
φιλοσοφία του Pay as you Play, με ορισμένες βελτιώσεις για τις οποίες θα αναφερθούμε σε διαφορετικό 
μήνυμα. 

 

1. ΜΕΛΟΣ ΟΣ Λ/ΣΙΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί μέλος στον ΟΣ Λ/σίας βάσει του Άρθρου 5 του καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Εγγραφή απλού Μέλους γίνεται μετά την υποβολή αίτησης  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και αφού το 
μέλος πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής ύψους Ευρώ 10 (Ευρώ δέκα) θα εγγράφεται σαν μέλος του Ομίλου. 

Το νέο μέλος θα θεωρείτε για περίοδο έξι (6) μηνών δόκιμο μέλος όπου θα μπορεί να παρευρίσκεται στις 
Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσται. Μετά την πάροδο έξι 
(6) μηνών και με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, το δόκιμο μέλος θα 
θεωρείται κανονικό μέλος, αποκτώντας και όλα τα δικαιώματα του. 

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

 Με την εγγραφή κάθε νέου μέλους, είναι υποχρεωτική η εφάπαξ πληρωμή των €10, η οποία θα 
συνοδεύεται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής που για την περίοδο 2021-2022 ορίζεται στα €30. 

 Με κάθε νέα εγγραφή το μέλος θα θεωρείται ως δόκιμο για περίοδο 6 μηνών και ακολούθως ως κανονικό 
μέλος ανακτώντας όλα τα δικαιώματα του μέλους του ΟΣ Λ/σίας. 

 Παλιότερα μέλη που ήταν ανενεργά πριν την ψήφιση του νέου Καταστατικού, με την ανανέωση της 
ετήσιας συνδρομής τους, θα θεωρούνται ως ήδη εγγεγραμμένα-κανονικά μέλη και εγγράφονται στο νέο 
μητρώο μελών που δραστηριοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2013. 

 

2. ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΛΟΥΣ (ΠΜ) 2020-21 

Λόγω του αβέβαιου της κατάστασης  πανδημίας του COVID-19, τα Πακέτα Μέλους έτσι όπως τα γνωρίζαμε, 
δεν θα προσφερθούν. Αντί αυτού θα ισχύσει πίνακας χρεώσεων (αναλύεται στο σημείο 3) όπου ο κάθε 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες που επιθυμεί.  
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ 2021-22 €30 

SQUASH LEAGUE - START UP 

Seniors: Συνδρομή περιόδου 2021-22, Squash League 2021-22|R1, Κάρτα γηπέδων 5ώρες 

Juniors: Squash League 2021-22|R1 

 

€110 

€30 

SQUASH LEAGUE – ADD ROUND €45 Seniors 

€30 Juniors 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ Χρεώσεις βάσει προύρηξης 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

Ωριαία χρέωση 

Προπληρωτέα κάρτα γηπέδων 5 ωρών  

Προπληρωτέα κάρτα γηπέδων 10 ωρών  

Χρεώσεις περιλαμβάνουν φωτισμό και κλιματισμό 

€10 

€45 

€80 

 

Αναλόγως των σχετικών οδηγιών που θα εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, ενδέχεται να προσφερθούν 
συμπληρωματικές υπηρεσίες για τις οποίες θα εκδοθεί ανακοίνωση, και θα αφορούν τη οργάνωση ατομικών 
και ομαδικών μαθημάτων προπόνησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Ιδιωτικές προπονήσεις 

1 φορά την εβδομάδα  - Χρέωση ανά προπόνηση 

 

€15 – Μέλη/€20 – μη Μέλη 

Ομαδικές προπονήσεις 

1 φορά την εβδομάδα - Μηνιαία χρέωση 

 

€45 

 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΣ Λ/ΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας της 22ας Απριλίου, 2021, όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη που δραστηριοποιούνταν την περσινή αγωνιστική περίοδο, τους έχει πιστωθεί στη 
προσωπική τους μερίδα, μέρος της συνδρομής τους αναλόγως του πακέτου που κατείχαν. 

Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιλογές σας από τον πίνακα χρεώσεων (βλέπε σημείο 3), 
εκτός και εάν υπήρχαν άλλες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, ή δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό αυτό 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανάλυση λογαριασμού θα αποσταλεί προς όλα τα μέλη για σκοπούς 
ενημέρωσης. 

Ακολούθως, και αναλόγως των επιλογών σας θα τηρηθεί η ακόλουθη πολιτική πληρωμών του Ομίλου. 

 Όλα τα μέλη του Ομίλου (ενήλικες) θα πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, 
2021. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 6, παράγραφος (Α) α) του 
καταστατικού. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

(Α) Κάθε Απλό Μέλος του Ομίλου διαγράφεται από τη δύναμη του: 

α) Εάν το Μέλος καθυστερεί στην πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Για να θεωρηθεί ότι το Μέλος καθυστερεί 
στη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του θα πρέπει να μην έχει πληρώσει τους δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της 
προηγούμενης συνδρομής, και αφού ο Γραμματέας τον έχει ενημερώσει σχετικά. 

 

5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 

Ο Όμιλος Σκουός Λευκωσίας διατηρεί ιστοσελίδα και διάφορους 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 αυτό το λόγο 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. 

 

6. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΙΧΝΗΛΑΤΙΣΗΣ 

Εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2) του 
Υπουργείου Υγείας, ο Όμιλος Σκουός Λευκωσίας υποχρεούται μεταξύ άλλων να διατηρεί στοιχεία για τους 
χρήστες των γηπέδων. Τα στοιχεία αφορούν το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία 
διατηρεί σε αρχείο, και υποβάλλει εκεί και που απαιτηθεί, για σκοπούς ιχνηλάτησης. 

Για αυτό το σκοπό, για να επιτραπεί η πρόσβαση στο χώρο των γηπέδων, θα πρέπει να έχουμε τη 
συγκατάθεση του κάθε χρήστη για διατήρηση και υποβολή των στοιχείων του. Σε διαφορετική περίπτωση η 
πρόσβαση στο χώρο των γηπέδων δεν θα επιτραπεί. 

 
 
 
Όμιλος Σκουός Λευκωσίας 
21 Αυγούστου 2021 


