
Εγγραφή iBeach

Κόστος εγγραφής 10,00 €

Όροι & Προϋποθέσεις


• Η συνδρομή δεν “παγώνει” πλην των περιπτώσεων α) σοβαρού τραυματισμού β) εγκυμοσύνης γ) 
lockdown δ) αδυναμίας εκτέλεσης προγράμματος απο το iBeach ε) απόφασης του iBeach


• Η συνδρομή δεν επιστρέφεται πλην περιπτώσεως σοβαρού τραυματισμού με πολύμηνη αποχή ή 
απόφαση του iBeach. Η όποια επιστροφή χρημάτων υπολογίζεται με το σύνολικό ποσό της 
έκπτωσης στον τελευταίο μήνα και οχι σε κάθε μήνα.


• Οι μηνιαίες και τριμηνιαίες συνδρομές προεξοφλούνται ώστε οι αθλούμενοι να κλείσουν την θέση 
τους στα τμήματα. Η εξάμηνη και η ετήσια συνδρομή εξοφλούνται στις εξής δύο δόσεις α) την 
πρώτη ημέρα του προγράμματος το 50% του ποσού και την πρώτη μέρα του 4ου μήνα του 
προγράμματος το υπόλοιπο 50%


• Το iBeach διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει μέλος του απο τα προγράμματα για εξαιρετικά 
σημαντικούς λόγους ή μη τήρησης των κανονισμών λειτουργίας όπως αυτοί περιγράφονται στο 
αρχείο “Κανονισμός Λειτουργίας iBeach” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ibeach.gr/files 


• Σχετικά με τις αναπληρώσεις ισχύουν ότι αναφέρεται στους κανονισμούς λειτουργίας όπως αυτοί 
περιγράφονται στο αρχείο “Κανονισμός Λειτουργίας iBeach” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
www.ibeach.gr/files


Πακέτα Συνδρομών iBeach

Πρόγραμμα Μηνιαία 
Συνδρομή

Τρίμηνη 
Συνδρομή

Εξάμηνη 
Συνδρομή

Ετήσια 
Συνδρομή

1 προπόνηση / 
εβδομάδα

40,00 € 120,00 € 220,00 € 400,00 €

2 προπονήσεις / 
εβδομάδα

70,00 € 195,00 € 360,00 € 700,00 €

3 προπονήσεις / 
εβδομάδα

100,00 € 280,00 € 500,00 € ΔΠ

4 προπονήσεις / 
εβδομάδα

130,00 € 360,00 € ΔΠ ΔΠ

5 προπονήσεις / 
εβδομάδα

150,00 € ΔΠ ΔΠ ΔΠ

Όροι & Προϋποθέσεις


• Η εγγραφή στο μητρώο του σωματείου γίνεται μια φορά. Ένα μέλος διαγράφεται από το μητρώο 
έπειτα από 1 χρόνο μη ενεργής συμμετοχής


• Με την εγγραφή σας προμηθεύεστε δωρεάν την κάρτα μέλους iBeach, η οποία σας εξασφαλίζει 
προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και λειτουργεί ανέπαφα για την εισόδο και εξόδο σας 
στην εγκατάσταση


Πολιτική Συνδρομών iBeach
* Ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2020
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Πακέτα Συνδρομών iBeach Junior’s Academy

Πρόγραμμα Μηνιαία Συνδρομή Εξάμηνη 
Συνδρομή

1 προπόνηση / 
εβδομάδα

20,00 € 100,00 €

2 προπονήσεις / 
εβδομάδα

40,00 € 200,00 €

Επιπλέον προσφορές


• 20% έκπτωση για όλους τους φοιτητές σε όλα τα προγράμματα της πρωινής και μεσημεριανής 
ζώνης


• 25% έκπτωση για όλους τους ανέργους σε όλα τα προγράμματα της πρωινής και μεσημεριανής 
ζώνης


• Δώρο iBeach Sandsocks με αγορά των πακέτων τριμήνου για 3 και 4 φορές την εβδομάδα και 
εξαμήνου για 2 και 3 φορές την εβδομάδα


• Δώρο iBeach μεγάλη αθλητική τσάντα με αγορά ετήσιου πακέτου για 2 φορές την εβδομάδα


Όροι & Προϋποθέσεις


• Η συνδρομή δεν “παγώνει” πλην των περιπτώσεων α) σοβαρού τραυματισμού β) lockdown γ) 
αδυναμίας εκτέλεσης προγράμματος απο το iBeach δ) απόφασης του iBeach


• Η συνδρομή δεν επιστρέφεται πλην περιπτώσεως σοβαρού τραυματισμού με πολύμηνη αποχή ή 
απόφαση του iBeach. Η όποια επιστροφή χρημάτων υπολογίζεται με το σύνολικό ποσό της 
έκπτωσης στον τελευταίο μήνα και οχι σε κάθε μήνα.


• Η εξάμηνη συνδρομή προεξοφλείται ώστε οι αθλούμενοι να κλείσουν την θέση τους στα τμήματα. 


Επιπλέον προσφορές για τις ακαδημίες μας


• 20% έκπτωση σε κάθε παιδί που τουλάχιστον ένας γονιός είναι μέλος των προγραμμάτων μας

• 40% έκπτωση σε κάθε παιδί που και οι δύο γονείς είναι μέλη των προγραμμάτων μας

• 50% έκπτωση σε κάθε 2ο παιδί οικογένειας που εγγράφεται

• 100% έκπτωση για το 3ο παιδί οικογένειας που εγγράφεται

• 50% έκπτωση στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από το πρώτο παιδί που εγγράφεται

• 50% έκπτωση στα παιδιά οικογενειών με άνεργο 1 γονιό

• 100% έκπτωση στα παιδιά οικογενειών με άνεργους 2 γονείς

• 75% έκπτωση στα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

Ενοικίαση Γηπέδου

Πρόγραμμα Κόστος

Ενοικίαση γηπέδου για 
φιλικό παιχνίδι το άτομο 
ανά ώρα

5,00 €

Ενοικίαση για εκδήλωση Επικοινωνήστε για 
προσφορά
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Όροι & Προϋποθέσεις


• Υποχρεωτικό στρώσιμο του γηπέδου κατα την παράδοση

• Δικαίωμα ακύρωσης έως 48 ώρες νωρίτερα

• 50% προκαταβολή χωρίς επιστροφή για το κλείσιμο της εκδήλωσης σας

Διοργανώσεις

Παράβολο συμμετοχής 
σε διοργάνωση ανά 
άτομο

Κόστος

Συμμετοχή σε μία 
κατηγορία

10,00 €

Κάθε επιπλέον 
κατηγορία

5,00 €

Όροι & Προϋποθέσεις


• Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αυτοί περιγράφονται στο αρχείο “Προκήρυξη 
Διοργανώσεων iBeach” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ibeach.gr/files
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