
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ BODYFLEX 

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :   

Ηµεροµ. Γέννησης :    

Τηλέφωνο Εργασίας :    

Μητρώο:    

Κατοικίας:    



∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

Επιθυµώ να λάβω µέρος στο τµήµα ………………………………………………… 

 

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Υπάρχουν ή υπήρχαν στο παρελθόν προβλήµατα υγείας και ποια; 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Προσκοµίσατε µε την αίτηση ιατρική βεβαίωση; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν προσκοµίσατε µε την αίτηση ιατρική βεβαίωση, παρακαλώ όπως 

προσκοµίσετε το πολύ σε δεκαπέντε ηµέρες αλλιώς η αίτησή σας είναι άκυρη και η συµµε- 
τοχή σας δεν θα γίνεται πλέον δεκτή στο γυµναστήριο. 

 

 

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΤΕ  

1.ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Το Γυµναστήριο παραχωρεί στη διάθεση των αθλουµένων τόσο τον εξοπλισµό όσο και το ειδικευµένο προσωπικό του για ατοµική 
ή/και οµαδική εκγύµναση. Αν και το Γυµναστήριο καταβάλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη λειτουργία των κάθε 
είδους προγραµµάτων του, δεν θα είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνο κατ’ οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
ενδεικτικά αναφερόµενες ανωµαλίες που µπορεί να προκύψουν πριν ή µετά την έναρξη λειτουργίας κάποιου τµήµατος ή προγράµ- 
µατος : • αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων κάθε µορφής για οποιοδήποτε λόγο (και κάθε 
είδους συνέπειες λόγω τέτοιου είδους εξελίξεων), • κλοπή, φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρηµάτων, εγγράφων ως και κάθε είδους 

προσωπικών αντικειµένων 
2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι γυµναζόµενοι οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς την ακριβή τήρηση του ωραρίου κάθε προγράµµατος ή/και τµήµατος, την τήρη- 
ση του κανονισµού λειτουργίας και την ευπρεπή συµπεριφορά προς το προσωπικό και τους υπόλοιπους γυµναζόµενους του Γυ- 
µναστηρίου. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Το Γυµναστήριο διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει οποιοδήποτε τµήµα ή/και πρόγραµµά του, είτε για λόγους 
ασφαλείας είτε για λόγους µη συµπλήρωσης του ελαχίστου αριθµού συµµετεχόντων, είτε για λόγους που κρίνει σκόπιµους. 

 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

1. ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η χρήση του µηχανικού όσο και λοιπού εξοπλισµού (εκγύµνασης) του Γυµναστηρίου πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να µην θέτει 
σε κίνδυνο την συνεχή οµαλή λειτουργία τους, την ησυχία, τη σωµατική ακεραιότητα τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων α- 
θλουµένων καθώς επίσης και την δυνατότητα απρόσκοπης εκγύµνασής τους • Ο κάθε είδους ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
που για οποιαδήποτε λόγο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία µόνο από το προσωπικό του γυµναστηρίου • 
Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισµό, προερχόµενη από κακή ή µη επιτρεπόµενη χρήση, βαρύνει τον χρήστη αποκλειστικά • Απα 
γορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και οποιαδήποτε αιτία, µετακίνηση ή δραστική µεταβολή της θέσεως του κάθε εξοπλισµού του 
γυµναστηρίου, εκτός προκαθορισµένων χώρων και ορίων. 
Ο χρήστης υποχρεούται να αδειάζει τα µηχανήµατα και τις µπάρες από τα βάρη µετά τη χρήση τους και να επανατοποθετεί τους αλ- 
τήρες πάνω στα ειδικά σταντ. 
2. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 
Κάθε µεταβολή της ενδυµασίας των αθλουµένων και για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορι- 
σµένων για το σκοπό αυτό χώρων. • Η χρήση αθλητικών υποδηµάτων µε πλαστικό πέλµα, άνευ προεξοχών είναι υποχρεωτική σε 
όλους τους προπονητικούς χώρους. Η χρήση προσόψιου προς επικάλυψη του σηµείου επαφής κάθε είδους οργάνου (πλην των 
αλτήρων) µε το σώµα του αθλούµενου είναι υποχρεωτική προς διασφάλιση των κανόνων ατοµικής και οµαδικής υγιεινής. • Η περιβο- 
λή των πελατών κατά τη διάρκεια της εκγύµνασης, αποτελεί προσωπική τους επιλογή και κατ’ ελάχιστο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά 
: µπλούζα ή αµάνικη φανέλα, παντελόνι κάθε είδους, υποδήµατα και κάλτσες ή ολόσωµη φόρµα για τις γυναίκες. Μαγιώ κάθε είδους, 

Υπογραφή αιτούντος Ηµεροµηνία 



καθώς και συµβατικός ρουχισµός οποιαδήποτε µορφής απαγορεύεται για προπονητική χρήση. • Το Γυµναστήριο διατηρεί, κατά την 
απόλυτη κρίση του, το δικαίωµα µερικής ή ολικής άρνησης εισόδου ή/και παραµονής στους χώρους του σε χρήστες ή/και σε κάθε 
είδους επισκέπτες των οποίων η ενδυµασία φέρει στοιχεία που αντίκεινται στους νόµους ή προκαλούν εµπόδιο στην οµαλή λειτουρ- 
γία του Γυµναστηρίου. 
3. ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η κίνηση των χρηστών εντός των προκαθορισµένων από την αρχική συµφωνία χώρων είναι απολύτως ελεύθερη. Σε περίπτωση 
κάθε είδους ανάγκης, κατά την απόλυτη και άνευ αιτιολογήσεως κρίση του Γυµναστηρίου, οι αθλούµενοι υποχρεούνται να ακολουθή- 
σουν άµεσα τις οδηγίες ή/και τις συστάσεις του προσωπικού του Γυµναστηρίου. 
Η ευπρεπής συµπεριφορά προς το προσωπικό του Γυµναστηρίου κρίνεται ως βασικότατη προϋπόθεση για τη χρήση των κάθε εί- 
δους εγκαταστάσεών του, την είσοδο ή/και την παραµονή στους χώρους του. 
Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε χώρους µε απαγορευτικές ενδείξεις, χωρίς τη συνοδεία προσωπικού του Γυµναστηρίου. Σε κάθε 
περίπτωση, οι υποδείξεις ή/και οι αποφάσεις του προσωπικου επέχουν θέση τροποποιήσεως του παρόντος, όταν συντρέχουν σο- 
βαροί λόγοι προστασίας της εύρυθµης λειτουργίας του Γυµναστηρίου. 
4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων και ποτών (πλην οινοπνευµατωδών που απαγορεύονται ρητώς) επιτρέπεται µόνον στον προ- 
καθορισµένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής,και σε καµία απολύτως περίπτωση στους προποµητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους ατοµικής υγιεινής. Το Γυµναστήριο διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωµα να απαγορεύσει µερικά ή ολικά την 
κατανάλωση τροφίµων ή/και ποτών αν (από την κατανάλωση αυτή) συντρέχουν λόγοι οµαλής λειτουργίας του Γυµναστηρίου. 
5. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ 
Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και (ιδιο) σκευασµάτων, 
χωρίς την έγκαιρη ενηµέρωση του Γυµναστηρίου και τη σύµφωνη γνώµη του εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση 
ή/και κατανάλωσή τους εντός των προπονητικών χώρων. 
6. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Ερµάρια που θα βρίσκονται κλειδωµένα την ώρα διακοπής λειτουργίας του Γυµναστηρίου, θα ανοίγονται και το συνολικό κόστος (και 
την ενδεχόµενης αλλαγής µηχανισµού) θα βαρύνει τον αθλούµενο που τα χρησιµοποίησε. Σε περίπτωση υποτροπής, το Γυµναστή- 
ριο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί κατά την απόλυτη κρίση του, σε µικρή ή και ολική άρνηση της συγκεκριµένης παροχής.• ∆εν επι- 
τρέπεται η είσοδος σε κάθε είδους τροχοφόρα, όπως και σε κατοικίδια ζώα. • Ο Πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφηµιστικό 
χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώµενα εκφράζουν το Γυµναστήριο. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, 
σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους, και οποιοσδήποτε είναι καλοδεχούµενος να εκφραστεί ελεύθερα (στο µέτρο της καλώς νοού- 
µενης ευπρέπειας). 
Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στο Γυµναστήριο, το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή µη, καθώς και 
το χώρο ή/και τον χρόνο παραµονής του. Το κάπνισµα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Γυµναστηρίου. 
ΓΕΝΙΚΑ 
• Τα χορηγούµενα από το Γυµναστήριο έγγραφα και παρασταστικά στοιχεία κάθε είδους (κάρτες, κλπ) αποτελούν περιουσία του Γυ- 
µναστηρίου, πρέπει να φυλάσσονται επιµελώς και να επιστραφούν οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, χωρίς καµιά αιτιολόγηση, εντός εύλο- 
γου χρονικού διαστήµατος. • Το Γυµναστήριο διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση του, την άρνηση όχι µόνον παροχής οιονδήποτε εί- 
δους υπηρεσιών του, αλλά και την απλή είσοδο ή/και παραµονή στους χώρους του σε άτοµα στερούµενα (µε δικαστική απόφαση) 
την “φίλαθλη ιδιότητα”. • Τυχόν µη άµεση άσκηση εκ µέρους του Γυµναστηρίου των δικαιωµάτων του που απορρέουν τόσο από την 

παρούσα και τον κανονισµό του όσο και από την κείµενη νοµοθεσία, δεν σηµαίνει επ ουδενί λόγω σιωπηρή παραίτηση του από τα 
δικαιώµατα τα οποία µπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγµή κρίνει αυτό αναγκαίο. • Ουδεµία προφορική τροποποίηση του παρόντος 
λογίζεται δεκτή. 
• Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτίαση εκ µέρους του αθλούµενου πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει γραπτώς εντός 10 ηµερών, το πολύ, 
ηµερών από την ηµέρα του συµβάντος/περιστατικού. • Η δήλωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής θα γίνεται αµέσως τηλεφωνικά 
και θα επακολουθεί έγγραφη δήλωση. • Ο αθλούµενος υποχρεούται αµέσως να γνωστοποιεί στο Γυµναστήριο κάθε µεταβολή των 
στοιχείων της αρχικής ή/και µεταγενέστερης αίτησής του. • Το Γυµναστήριο θα ζητήσει πριν την εξέταση της αιτήσεως εγγραφής ιατρι- 

κή γνωµάτευση  


