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Κανονισμός Λειτουργίας
 

Για την ομαλή λειτουργία, καθώς και για τη δική σας ασφάλεια, υγιεινή και ευχάριστη παραμονή στο 
χώρο του iBeach, σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους 
κανόνες που ακολουθούν και αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας μας καθώς και τους όρους που 
διέπουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 Η εγγραφή στο iBeach επιτρέπεται τόσο σε ενήλικες όσο και ανηλίκους. Η εγγραφή 
ανηλίκων ως μελών είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από 
ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του ασκούντος την επιμέλεια, 
περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους. 
 Κάθε μέλος υποχρεούται ,κατά την εγγραφή του, να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από 
Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητα του για σωματική άσκηση. Σε 
περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της εγγραφής, το 
iBeach διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την συμμετοχή του μέλους, μέχρι την προσκόμιση αυτής. 
Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες. 
Β. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η εγγραφή μέλους πραγματοποιείται είτε μέσω της ηλεκτρονικής 
ιστοσελίδας του iBeach, www.iBeach.gr είτε σε συννενόηση με τον προπονητή σας. Το κόστος 
εγγραφής ανέρχεται στα 10€ 
 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο 
υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ενεργό μέλος. Η μεταβίβαση, σε κάθε 
περίπτωση, αφορά στο υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής του οποίου δεν έχει κάνει χρήση το 
μέλος που αποχωρεί (μεταβιβάζει) και πραγματοποιείται μετά από συννενόηση με την διοίκηση του 
iBeach. Το νέο μέλος έχει την υποχρέωση της εγγραφής (10€)  
Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
• Το iBeach δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε 

καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό ή τους προπονητές 
• Το iBeach δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων των μελών. 

Απωλεσθέντα αντικείμενα φυλάσσονται για μικρό χρονικό διάστημα. Ρούχα και παπούτσια 
καθαρίζονται και δίδονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

• Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. 
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του iBeach. 
• Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του iBeach. 
• Οι χώροι του iBeach, όπου υφίσταται η σχετική σήμανση, δύναται να βιντεοσκοπoύνται από 

CCTV για λόγους ασφαλείας, χωρίς ήχο. Οι χώροι που θα βιντεοσκοπούνται θα φέρουν πάντα 
ειδική σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 

• Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την προσωπική τους υγιεινή κατά την 
παραμονή τους στον χώρο. 

• Η χρήση αθλητικής περιβολής είναι υποχρεωτική 
• Στον αγωνιστικό χώρο (άμμος) απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων 

(υγρών), παρά μόνο από ειδικά αθλητικά δοχεία 
• Η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού του iBeach, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με 

βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων προπονητών. 

http://www.iBeach.gr


• Η επιστροφή του εξοπλισμού στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη. 
• Απαγορεύεται ρητά σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές προς τις 

υπηρεσίες του iBeach (προπονητική, personal training, διατροφή κ.α.), να δραστηριοποιούνται 
εντός του χώρου και να προσεγγίζουν μέλη με σκοπό την προώθηση και την πώληση των 
υπηρεσιών τους. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ 
• Η προσέλευση για την προπόνηση θα πρέπει να γίνεται λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη 

ώρα έναρξης 
• Οι προκαθορισμένες ώρες των προγραμμάτων όπως και οι ώρες ενοικίασης θα πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά 
• Μετά το τέλος της προπόνησης (ή ενοικίασης) είναι υποχρεωτικό το στρώσιμο του γηπέδου 

καθώς και η επιστροφή του εξοπλισμού 
• Η εξόφληση των πακέτων συνδρομής θα πρέπει να γίνεται εντός της πρώτης εβδομάδας του 

μήνα συνδρομής 
• Η συμμετοχή στα προγράμματα προπληρώνεται. 
• Τα πακέτα συνδρομών είναι σε κάθε περίπτωση σε μηνιαία βάση. Εάν κάποιο μέλος ξεκινήσει 

εντός μηνός τότε πληρώνει αναλογικά τον πρώτο μήνα της συνδρομής του 
• Η εξόφληση των πακέτων γίνεται είτε ηλεκτρονικά (e-banking) είτε στο γήπεδο 
• Το iBeach δύναται να αντικαθιστά τους προπονητές που διενεργούν τις προπονήσεις των 

ομαδικών group. 
• Για τη συμμετοχή στα groups είναι απαραίτητη η προηγούμενη κράτηση θέσης του μέλους. 
• Η κράτηση θέσης  γίνεται σε συννενόηση με την γραμματεία ή απευθείας με τους προπονητές 
• Για την ακύρωση προγραμματισμένης συμμετοχής απαιτείται ενημέρωση του μέλους απευθείας 

στον προπονητή, τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο έναρξης του 
προγράμματος. 

• Στην περίπτωση μη εμφάνισης, χωρίς ενημέρωση, για 3 φορές συνεχόμενες ή μη το μέλος χάνει 
την θέση του στο group 

• Σε περίπτωση κακοκαιρίας, ο προπονητής του group είναι υπευθυνος να ενημερώσει τα μέλη 
για την αναβολή του μαθήματος και εντός 3 ημερών για τον ορισμό της ημέρας και ώρας 
αναπλήρωσης 

• Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή κωλύματος του προπονητή, το iBeach θα φροντίσει για την 
αντικατάσταση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε εντός 3 ημερών ορίζεται η ημέρα 
και ώρα αναπλήρωσης 

• ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ : Το iBeach υποχρεούται να αναπληρώσει μαθήματα που χάθηκαν απο 
καιρικές συνθήκες ή με ευθύνη του. Σε περίπτωση που ο αθλητής για δικούς του λόγους 
(σοβαρούς ή μη) χάσει προπόνηση τότε το iBeach δεν είναι υποχρεωμένο να αναπληρώσει το 
μάθημα. Σε συννενόηση όμως απευθείας με τον προπονητή μπορεί να το αναπληρώσει εφόσον 
υπάρχει θέση στο ίδιο ή σε άλλο group. Η επιπλέον προπόνηση των πακέτων που μπορεί να 
προκύψει κάποιους μήνες ενέχει την θέση αναπλήρωσης ή προαναπλήρωσης. Πχ το μηνιαίο 
πακέτο για 2 φορές την εβδομάδα ορίζει 8 προπονήσεις. Σε περίπτωση που ημερολογικά γίνουν 
9 προπονήσεις τότε η 9 είναι προπόνηση αναπλήρωσης ή προαναπλήρωσης για όλους. 

ΣΤ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται αποκλειστικά για την διαπίστωση της 
ταυτοπροσωπίας τους, για την τήρηση αθλητικής καρτέλας, για λόγους ασφαλείας και επικοινωνίας 
- ενημέρωσης καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων μας. Σε καμία περίπτωση αυτά 
δεν δύνανται να αποτελέσουν προϊόν εκμετάλλευσης ή γνωστοποίησης σε τρίτα πρόσωπα ή 
επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Το iBeach ποτέ δεν θα ζητήσει να λάβει ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα από τα μέλη, πλην όσων αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και την αίτηση εγγραφής. 



 Το iBeach διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του 
γυμναστηρίου. Είναι αυτονόητο ότι κανένας επαχθέστερος όρος δεν δύναται να τυγχάνει 
εφαρμογής για όσα μέλη κατέθεσαν αίτηση εγγραφής με βάση τους επιεικέστερους. 
 Η αγορά πακέτου συνδρομής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του 
κανονισμού 
 Το κάθε μέλος μπορεί απευθείας να γνωστοποιεί το παράπονο μέσω ειδικής φόρμας 
επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του iBeach www.ibeach.gr/contact και αντιστρόφως το iBeach προς 
το μέλος με ειδική αλληλογραφία. Για οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ του iBeach και του μέλους, θα 
γίνεται προσπάθεια επίλυσης με τη συμμετοχή της διοίκησης του σωματείου.

http://www.ibeach.gr/contact

