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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

 Κάθε αθλούμενος-η υποχρεούται να επιδεικνύει την αθλητική του ταυτότητα ή την κάρτα εισόδου στον αρμόδιο υπάλληλο. 
 Θα πρέπει να προσέρχεται για κολύμβηση τουλάχιστον 3 ώρες μετά από το φαγητό και να μην κολυμπά με γεμάτο στομάχι. 
 Να μην έχει εκτεταμένες εκδορές του δέρματος ή δερματικές παθήσεις. 
 Να τηρεί την καθαριότητα στους αθλητικούς χώρους και στα αποδυτήρια και να μην προκαλεί ζημιές. 
 Να μην φωνάζει και να μην μεταχειρίζεται λέξεις ανάρμοστες προς την αθλητική του ιδιότητα. 
 Να γδύνεται και να ντύνεται μόνο στα αποδυτήρια. 
 Να πλένεται με σαπούνι πριν από την είσοδο του στο νερό και μετά από το μάθημα. 
 Να έχει πάντα μαζί του μία καθαρή πετσέτα ή μπουρνούζι και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. 
 Να μην αφήνει στα αποδυτήρια τιμαλφή, χρήματα ή αντικείμενα αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση την ευθύνη φέρει ο ίδιος. 
 Να μην παραμένει στον χώρο των αποδυτηρίων περισσότερο όσο χρειάζεται για να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των αθλουμένων.  
 Μετά την έξοδο του από τα αποδυτήρια να κρεμά τα προσωπικά του αντικείμενα στον προκαθορισμένο χώρο και να φροντίζει μετά την 

εκπαίδευση/προπόνηση να παίρνει τα δικά του. 
 Για την περιφορά του στον χώρο της πισίνας να χρησιμοποιεί σαγιονάρες χωρίς άλλη προηγούμενη χρήση τις οποίες θα φέρει στην τσάντα του 

αποκλειστικά για τους χώρους του κολυμβητήριου. 
 Απαγορεύεται απολύτως η χρήση παπουτσιών. 
 Απαγορεύεται το τρέξιμο και τα παιχνίδια στον χώρο της πισίνας για την αποφυγή ατυχημάτων. 
 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και η μεταφορά αντικειμένων στον χώρο της πισίνας και αποδυτηρίων. 
 Ο αθλούμενος θα πρέπει να προσέρχεται στο χώρο εκπαίδευσης/προπόνησης τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα και να 

περιμένει τις ανάλογες εντολές. 
 Να μην εισέρχεται στην κολυμβητική δεξαμενή χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου προπονητή/δασκάλου. 
 Να κολυμπά φορώντας υποχρεωτικά σκουφάκι κολύμβησης και αγωνιστικό μαγιό. 
 Να σέβεται τις υποδείξεις των προπονητών/δασκάλων και των αρμόδιων υπαλλήλων. 
 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντηλιακών ή θερμαντικών αλοιφών. 
 Να μετέχει σε προγραμματισμένα τεστ. 
 Να σέβεται τους μεγαλύτερους του και να προστατεύει τους μικρότερους του.  
 Η Διεύθυνση του κολυμβητηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προγραμμάτων για τις τυχόν ανάγκες των αγωνιστικών ή προπονητικών 

προγραμμάτων των εθνικών ομάδων ή άλλων διοργανώσεων. 
 Επιμέρους κανόνες μπορεί να ισχύουν επί του αναλογούντος επιλεγμένου προγράμματος 

 
ΤΥΧΟΝ ΦΘΟΡΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΙΤΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ. 

 

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον κανονισμό λειτουργίας του Κολυμβητηρίου. Συγκατατίθεμαι να συλλέγονται και να τηρούνται τα 
ανωτέρω προσωπικά στοιχεία, για όσο χρόνο απαιτείται, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς που ορίζουν οι σχετικές 
διατάξεις του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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