ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ TENNIS
REGULATIONS FOR
TENNIS COURTS OPERATION
ΓΗΠΕΔΑ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

COURTS – GAMES

Το Ecali Club διαθέτει 5 γήπεδα tennis με φωτισμό.
Τα γήπεδα διατίθενται στα Μέλη-Παίκτες, για
παιχνίδι μονό (2 άτομα - 60 λεπτά) ή για διπλό
(4 άτομα - 90 λεπτά).
Το κλείσιμο των γηπέδων γίνεται τηλεφωνικά στη
Reception από την προηγουμένη μέρα στις 16:00
για όλες τις ώρες της επόμενη μέρας και είναι αυστηρώς προσωπικό.
Το κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να κάνει μία (1)
κράτηση γηπέδου ημερησίως και έως τρεις (3)
κρατήσεις την εβδομάδα, κατά ανώτατο όριο.
Απαγορεύεται το κλείσιμο των γηπέδων για ένα (1)
μόνο Μέλος για ατομική προπόνηση.
Τα Μέλη-Παίκτες δύνανται να προσκαλούν
Καλεσμένους-Παίκτες με χρέωση χρήσης γηπέδου που
θα ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης ανά περίοδο.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτεςεπιτρέπεται
να χρησιμοποιούν έως 4 μπάλες ιδίου χρώματος.

The Εcali Club offers 5 tennis courts with lighting.
The courts are available to Members for single
gameς (2 persons - 60 minutes) or double games
(4 persons - 90 minutes).
Court bookings are made by calling Reception the
previous day at 16:00 for booking a court any time
during the next day. All bookings are strictly
personal.
Each Member is entitled to one (1) court
reservation per day and up to three (3) per
week.
Court booking for personal training by one (1)
Member only is not permitted.
Members-Players may invite Guest - Players at an
additional charge for court use, as determined by
Management.
During the game, players may use up to 4 balls of
the same colour.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΝOT PERMITTED

Η προσέλευση των παικτών στο γήπεδο πριν από
την ώρα κράτησης.
Η δημιουργία θορύβων ή κάθε απρεπής συμπεριφορά
που προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα και παρενοχλεί την
σωστή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων.
Σε οποιονδήποτε η είσοδος στα γήπεδα χωρίς την
κατάλληλη ενδυμασία τένις.
Η είσοδος στα γήπεδα άλλων ατόμων εκτός των
παικτών.

To enter the tennis court before the time
booked.
To make noise and any other improper behaviour which
may be insulting to the public sense and
affect the proper operation of all other activities.
To enter the tennis courts without the proper
tennis attire.
For any persons other than the players to enter the
tennis courts.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

BOOKING CACELLATIONS

Μέλη τα οποία τηλεφωνούν και δεν βρίσκουν
ελεύθερο γήπεδο, μπαίνουν σε λίστα αναμονής σε
περίπτωση ακυρώσεως γηπέδου.
Μέλη τα οποία για διάφορους λόγους δεν δύνανται
να εμφανισθούν, υποχρεούνται να ειδοποιούν τη
Reception το συντομότερο δυνατόν.
Μετά την παρέλευση 15 λεπτών και εφόσον δεν
παρευρίσκονται τουλάχιστον 2 παίκτες, το γήπεδο
ελευθερώνεται με προτεραιότητα χρήσεως σε
παίκτες στη Λίστα Αναμονής.
Μέλη τα οποία δεν εμφανίζονται ενώ έχουν κλείσει
γήπεδο και δεν ειδοποιούν εγκαίρως, δεν θα έχουν
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν γήπεδα για μία
εβδομάδα.
Εάν τα Μέλη–Παίκτες δεν εμφανιστούν στο γήπεδο
την ώρα που έχουν κλείσει, οι Καλεσμένοι τους δεν
θα μπορούν να κάνουν χρήση των Γηπέδων. Σε αυτή
την περίπτωση το γήπεδο θα διατίθεται σε παίκτες
στη λίστα αναμονής.

Members who call for a booking and do not find
an available tennis court, are placed on a waiting
list.
Members who have booked a tennis court and
failed to appear, are obligated to notify Reception.
If at least two players are not present and after 15
minutes have passed, the booked tennis court will
be offered by order of priority to players on the
waiting list.
Members who fail to appear although they have
booked a tennis court and do not notify Reception,
will not have right to use the tennis courts for one
week.
If Members-Players fail to appear at the time of
the court booking, their Guests may not use the
tennis court. The court will be offered to players
on the waiting list.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

LESSONS

Το Ecali Club διαθέτει προπονητές υψηλού
επιπέδου για την διδασκαλία τένις στα Μέλη του.
Διατίθενται μαθήματα ατομικά, διπλά ή σε group.
Μέλη-Μαθητές δύνανται να κάνουν ιδιαίτερα
μαθήματα έως δύο φορές την εβδομάδα.
Η διάρκεια του μαθήματος είναι 55 λεπτά.
Τα γήπεδα 3 και 4 διατίθενται στα Μέλη για
μαθήματα με τους προπονητές μας.
Σε περίπτωση που Μέλος-Μαθητής δεν έρθει στο
μάθημα χωρίς να ειδοποιήσει μια μέρα πριν, το
μάθημα χρεώνεται.
Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν
την διεξαγωγή του μαθήματος, το μάθημα δεν χρεώνεται
και οι προπονητές υποχρεούνται να ειδοποιούν
εγκαίρως τη Διεύθυνση καθώς και τους μαθητές τους.
Σε περίπτωση ακυρώσεως μαθήματος, εφόσον ο
προπονητής δεν δύναται να το αντικαταστήσει έγκαιρα
,είναι υποχρεωμένος να ελευθερώσει το γήπεδο.
Απαγορεύεται στα Μέλη να κάνουν μαθήματα με
εκπαιδευτές που δεν εντάσσονται στην εκπαιδευτική
ομάδα του Ecali Club.
Τα Μέλη υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική
βεβαίωση πριν την έναρξη των μαθημάτων.

The Ecali Club offers its Members tennis lessons by
highly qualified instructors.
Single, double or group tennis lessons are available.
Members-Students may take private lessons up to
twice a week.
The duration of each lesson is 55 minutes.
Courts 3 and 4 are available to Members for lessons
with our tennis instructors.
In case a Member-Student does not appear for the
lesson without notifying one day in advance, the
lesson will be charged.
In case of bad weather conditions that do not
permit the lessons to be carried out, the instructors
are obligated to notify Management and their
students promptly. The lesson will not be charged.
In case of a lesson cancellation, if the instructor
cannot replace it in time, the court must be
released.
Members are forbidden to take lessons with tennis
instructors other than those offered by the Ecali
Club Sports Team.
All Members must provide a medical certificate
before beginning their lessons.
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