ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANTETOKOUNBROS ACADEMY
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Έκδοση 1/9/2020
Περιγραφή του Προγράμματος της ΑntetokounΒros Academy:
Το Πρόγραμμα – Τι είναι:
Η AntetokounΒros Academy είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που συνδυάζει την προπόνηση μπάσκετ και την
εκπαιδευτική έμπνευση και απευθύνεται σε νέους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αγόρια και κορίτσια,
ηλικίας 12 έως 16 ετών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 λεπτά προπονήσεων μπάσκετ μία φορά την εβδομάδα. Έχει περιορισμένο
αριθμό συμμετεχόντων, 100 θέσεις συμμετοχών ετησίως. Θα εκπαιδεύσει 50 αθλητές σε κάθε μία από τις
δύο τοποθεσίες εκπαίδευσης του Προγράμματος: Γήπεδο Ελληνορώσων και Λαμπρινής.
Πέρα από τις προπονήσεις μπάσκετ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένες προπονήσεις αθλητών
(clinics), τουρνουά, σεμινάρια μπάσκετ, καθώς και μια σειρά εργαστηρίων και ομιλιών, που εμπνέουν
και δίνουν ώθηση στους συμμετέχοντες αθλητές και προπονητές να εξελιχθούν. Τόσο οι προπονήσεις όσο
και οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι υποχρεωτικές. Τα εργαστήρια και οι ομιλίες πραγματοποιούνται στη
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Για τις εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στη Στέγη, η μετακίνηση των συμμετεχόντων
από τα γήπεδα προπόνησης προς την Στέγη και πίσω θα καλύπτεται από την AntetokounΒros Αcademy
μέσω σχετικής υπηρεσίας μεταφοράς.
Οι συμμετέχοντες στην Ακαδημία θα έχουν πρόσβαση, στο πλαίσιο του Προγράμματος, σε ευκαιρίες και
δυνατότητες εξέλιξης.
Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης 12 θέσεις μαθητευόμενων προπονητών για γυναίκες και άντρες, ηλικίας
18-25 ετών, στο προπονητικό τιμ της σεζόν 2020-2021. Σε κάθε έναν από τους δύο κύκλους του
προγράμματος μαθητείας έχουν προβλεφθεί 6 θέσεις Μαθητευόμενων Προπονητών. Μόνο αιτούντες με
αθλητική ή προπονητική εμπειρία στο μπάσκετ θα προκριθούν (θα προτιμηθεί η πρότερη εμπειρία με παιδιά)
και μόνο όσοι μιλούν τουλάχιστον 2 από τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά (πρόσθετο προσόν
θα θεωρηθεί η γνώση φαρσί ή αραβικών).
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Γήπεδα προπόνησης:
• Γήπεδο Ελληνορώσων: Χαλεπά 2, 115 25 Αθήνα και
• Γήπεδο Λαμπρινής: Τεώ και Αμυκλών, Άγιος Ανδρέας, Λαμπρινή
Εμπλεκόμενοι φορείς:
Η διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος AntetokounBros Academy γίνεται από τους παρακάτω
φορείς, εταιρείες:
•
•

To πρόγραμμα μπάσκετ και οι ευκαιρίες εξέλιξης στον τομέα του μπάσκετ υλοποιούνται από την
εταιρία «ΒΑSKETBALL INCUBATION ΙΚΕ» με έδρα την Κηφισιά, Αθήνα, στην οδό Ευρώτα 24.
Τα εκπαιδευτικά και εμψυχωτικά εργαστήρια και ομιλίες του προγράμματος χρηματοδοτούνται και
υλοποιούνται από την «ARIONA HELLAS Α.Ε.», εκπρόσωπο του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα
(Αισχίνου 7 Αθήνα, ΤΚ 10558)

Αριθμός συμμετεχόντων:
1. Για Αθλητές
Γήπεδο Ελληνορώσων: 50 συμμετέχοντες
Γήπεδο Λαμπρινής: 50 συμμετέχοντες
Μέχρι το ήμισυ της ικανότητας ένταξης της Ακαδημίας (έως 50 μέλη) θα διατεθεί στους
αιτούντες/συμμετέχοντες μετανάστες και πρόσφυγες υπό τον όρο ότι πληρούν τα καθορισμένα κοινωνικά και
οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
2. Για Mαθητευόμενους Προπονητές
Παρέχονται έως 12 θέσεις στο σύνολο της σεζόν. Έξι θέσεις διατίθενται για τον 1ο κύκλο μαθητείας, από
Νοέμβριο έως και Ιανουάριο και οι υπόλοιπες έξι για τον 2ο κύκλο μαθητείας, από Φεβρουάριο έως και
Ιούνιο του 2020.
Διάρκεια προγράμματος:
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια. Η δεύτερη σεζόν αρχίζει στις 1 Νοεμβρίου 2020 και
τελειώνει στις 30 Ιουνίου 2021. Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 2
Οκτωβρίου 2020 θα εξεταστούν για την δεύτερη σεζόν, που αρχίζει στις 1 Νοεμβρίου 2020.
Η συμμετοχή των αθλητών σε κάθε συνεδρία προπόνησης και εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και είναι
δωρεάν.
Η μεταφορά του αθλητή / βοηθού προπονητή από και προς το γήπεδο, καθώς και οι επισκέψεις
παρακολούθησης αγώνων της Basketball League θα γίνεται με δική του ευθύνη, εκτός από τις εκπαιδευτικές
συνεδρίες στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, για τις οποίες θα υπάρξει μεταφορά από και προς κάθε γήπεδο, με
σημεία συνάντησης στα γήπεδα προπόνησης.
Τρόπος Συμμετοχής:
- Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής υπό τον όρο ότι
α. ο υποψήφιος αθλητής είναι μεταξύ 12 και 16 ετών
β. ο υποψήφιος μαθητευόμενος προπονητής είναι μεταξύ 18 και 25 ετών και έχει εμπειρία στο μπάσκετ
γ. υποβάλλει έγκυρη αίτηση συμμετοχής
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- Επιλογές υποβολής τόσο για τους υποψήφιους αθλητές όσο και για τους μαθητευόμενους προπονητές:
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης:
1. Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο (ή από τον γονέα ή επίτροπο
σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας
antetokounbrosacademy.net και να υποβληθεί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (Βλ. Παράρτημα Ι: Κριτήρια
Αξιολόγησης Αθλητών )
2. Κατεβάζοντας την αίτηση σε αρχείο pdf από την ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας όλα τα
απαραίτητα πεδία και αποστέλλοντας τη μαζί με τα αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων με email στην
διεύθυνση apply@antetokounbrosacademy.net
Έντυπη Υποβολή Αίτησης:
Μέσω υποβολής της έντυπης μορφής της Αίτησης Συμμετοχής και των απαιτούμενων εγγράφων (Βλ.
Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών), με την αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη
διεύθυνση: Basketball Incubation Ευρώτα 24, Κηφισιά, 14564 με την ένδειξη στον φάκελο
«ANTETOKOUNBROS ACADEMY»
- Περίοδος υποβολής
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για Αθλητές: 10/9-2/10/2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για Μαθητευόμενους Προπονητές: 10-25/9/2020.

Διαδικασία αξιολόγησης:
1. Αθλητές:
Στάδιο Α: Αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
Οι αθλητές που πληρούν μία ή περισσότερες από τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ηλικίας, φύλου
και τα κριτήρια κατοικίας του Προγράμματος θα κερδίσουν πόντους που θα προστίθενται μέχρι ένα τελικό σκορ
(βλ. Παράρτημα Ι: Έγγραφο Κριτηρίων Αξιολόγησης Αθλητών).
Διάρκεια αξιολόγησης: 2-8/10/2020
Έως 400 υποψήφιοι αθλητές θα επιλεγούν με βάση την υψηλότερη αθροιστική βαθμολογία που θα επιτευχθεί
και θα κληθούν να συμμετάσχουν στα Δοκιμαστικά της Ακαδημίας AntetokounΒros. Οι προκριθέντες
υποψήφιοι θα κληθούν μέσω email ή με αποστολή sms ή και τηλεφώνου στις 9/10/2020.
Στάδιο Β: Δοκιμαστικά Μπάσκετ
Γήπεδο Ελληνορώσων και Λαμπρινής στις 17-18 /10/2020. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσω της
ιστοσελίδας της Ακαδημίας.
Οι 100 φιναλίστ Αθλητές και 20 επιλαχόντες θα επιλεγούν για έναν έλεγχο υγείας (τσεκ-απ) σε συνεργασία με
τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (50 φιναλίστ και 10 επιλαχόντες ανά γήπεδο).
Επισημαίνεται ότι όσα παιδιά δεν προσκομίσουν εγκαίρως την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση από
Καρδιολόγο δεν θα προκρίνονται και η θέση τους θα διατίθενται στον πρώτο διαθέσιμο επιλαχόντα.
2. Μαθητευόμενοι Προπονητές:
Υποψήφιοι ηλικίας 18-25 ετών που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ: Κριτήρια
Αξιολόγησης Μαθητευόμενων Προπονητών του Προγράμματος.
Έως 30 υποψήφιοι θα επιλεγούν και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Ομάδα Προπονητών.
Διάρκεια αξιολόγησης: 26-30/9/2020
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1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής.
•
•

•
•
•

Οι Αθλητές/ Μαθητευόμενοι Προπονητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσέλευση και την
αναχώρησή τους από το γήπεδο σύμφωνα με το πρόγραμμα των Δοκιμαστικών και της Ακαδημίας
AntetokounΒros.
Η μεταφορά του αθλητή από και προς το γήπεδο καθώς και για τις επισκέψεις παρακολούθησης αγώνων
της Basketball League, θα γίνεται με δική τους ευθύνη, εκτός από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες στη Στέγη
Ιδρύματος Ωνάση, για τις οποίες θα υπάρξει μεταφορά από κάθε γήπεδο προς τη Στέγη και επιστροφή
στο έκαστο γήπεδο.
Οι γονείς/κηδεμόνες των αθλητών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τα
Δοκιμαστικά της Ακαδημίας AntetokounΒros από τις κερκίδες του γηπέδου, εφόσον υπάρχουν, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν στην προπόνηση/διαδικασία/εκδήλωση.
Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος προπόνησης, της τοποθεσίας του γηπέδου ή του αγώνα, οι
αθλητές/ μαθητευόμενοι προπονητές θα ενημερωθούν προηγουμένως μέσω e-mail ή μηνύματος sms στο
κινητό τους τηλέφωνο, που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής ή στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας.
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή χρημάτων στα γήπεδα, κατά τη διάρκεια
προπονήσεων, εκδηλώσεων, μεταφοράς συμμετεχόντων στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και κατά τη
διάρκεια παραμονής τους στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων του Προγράμματος, η Ακαδημία AntetokounΒros δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη
αποζημίωσης. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους συμμετέχοντες να αποφεύγουν να έχουν μαζί τους πολύτιμα
αντικείμενα ή χρήματα.
2. Αίτηση

•

•

•

•
•

•

•

Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για λογαριασμό του αθλητή. Η Ακαδημία δεν
θα αποδεχθεί εν γνώσει της οποιασδήποτε μορφής αίτηση συμμετοχής ή σχετικές προσωπικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, χωρίς την εξουσιοδότηση του γονέα ή του
νόμιμου κηδεμόνα σε όλα τα επίσημα έγγραφα της αίτησης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται εντός της καθορισμένης προθεσμίας, όπως
προαναφέρθηκε. Για όσες αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να είναι
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Οι τυχόν αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία
δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι υποψήφιοι που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα
λάβουν πόντους bonus υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν ότι
πληρούν τα κριτήρια (βλ. Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών και Παράρτημα ΙΙ: Κριτήρια
Αξιολόγησης Μαθητευόμενων Προπονητών)
Οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται χωρίς κανένα από τα απαιτούμενα έγγραφα ή μη επίσημα ή
λανθασμένα έγγραφα, θα επισημανθούν ως ελλιπείς και δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.
Τυχόν αιτήσεις από αθλητές που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα της AntetokounBros Academy κατά την
πρώτη χρονιά λειτουργίας (2019-2020), θα καταχωρούνται αλλά θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν
εξαντληθεί όλες οι υποψηφιότητες από νέους αθλητές που δεν συμμετείχαν στο Πρόγραμμα την
προηγούμενη σεζόν.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τα Δοκιμαστικά και την Ακαδημία AntetokounBros θα
κληθούν να συμμετάσχουν και θα κληθούν να απαντήσουν και να αποδεχθούν την πρόσκληση εντός 1
ημέρας. Η πρόσκληση θα τους κοινοποιηθεί στο τηλέφωνο ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έδωσαν
στην αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απαντήσει εντός μιας ημέρας, η πρόσκληση
θα δοθεί σε άλλον υποψήφιο.
Χορηγός της Ακαδημίας για το Πρόγραμμα θα είναι και η NIKE European Operations Netherlands B.V.
(NIKE). Στο πλαίσιο της εν λόγω χορηγίας, η ΝΙΚΕ θα δύναται να κάνει χρήση οπτικοακουστικού
περιεχομένου που θα παραχθεί κατά την διάρκεια του Προγράμματος, όπως περιγράφεται και εδώ, για την
δημόσια προβολή της χορηγίας και της συνεργασίας της με την Ακαδημία. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι
που θα προκριθούν για να συμμετέχουν στα Δοκιμαστικά και όσοι επιλεχθούν να εγγραφούν στο
Πρόγραμμα της Ακαδημίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο Έντυπο
Εκχώρησης Εικόνων που απευθύνεται στην ΝΙΚΕ και να το αποστείλουν μαζί με το μήνυμα αποδοχής της
πρόσκλησης στην διεύθυνση: apply@antetokounbrosacademy.net, προκειμένου η πρόσκληση
συμμετοχής τους στα Δοκιμαστικά ή και στην Aκαδημία να θεωρηθεί έγκυρη.
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•

•

•
•

•

Σε περίπτωση που ο αθλητής/ μαθητευόμενος προπονητής δεν εμφανιστεί στην προγραμματισμένη ώρα
για τα Δοκιμαστικά εξαιτίας τραυματισμού, ασθένειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Ακαδημία θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπρογραμματίσει τη συμμετοχή του στις υπόλοιπες ημέρες
και ώρες Δοκιμαστικών, αλλά χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση.
Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς γονέα/κηδεμόνα, ο αθλητής μπορεί να διαγραφεί από τα
Δοκιμαστικά ή η Ακαδημία AntetokounBros μπορεί να αρνηθεί στον γονέα/κηδεμόνα να παρακολουθήσει
τα Δοκιμαστικά. Ακατάλληλη συμπεριφορά θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που δεν
συμφωνεί με τη φιλοσοφία της Ακαδημίας AntetokounBros και συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη
συμπεριφορά των θεατών στις κερκίδες, τη συμπεριφορά προς άλλους γονείς/κηδεμόνες αθλητών της
Ακαδημίας AntetokounBros ή άλλες ακαδημίες μπάσκετ, προς τους προπονητές AntetokounBros και το
προσωπικό ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Η μη συμμόρφωση του αθλητή/μαθητευόμενο προπονητή με την πολιτική και τους κανόνες της Ακαδημίας
AntetokounBros μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του Αθλητή/μαθητευόμενου προπονητή από την
εκδήλωση των Δοκιμαστικών και το πρόγραμμα της Ακαδημίας AntetokounBros (Παράρτημα ΙV).
Όλοι οι αθλητές/μαθητευόμενοι προπονητές που θα επιλεχθούν για να συμμετέχουν στην στα Δοκιμαστικά
ή και στην Ακαδημία θα λάβουν δωρεάν ενδυμασία (μπλουζάκι για τα Δοκιμαστικά και προπονητικό
ρουχισμό για την Ακαδημία). Οι αθλητές και οι μαθητευόμενοι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν
την ενδυμασία των Δοκιμαστικών/της Ακαδημίας AntetokounBros σε κάθε εκδήλωση/προπόνηση και
τουρνουά αγώνων και να την κρατούν καθαρή και σε καλή κατάσταση.
Σε περίπτωση απώλειας της ενδυμασίας της Ακαδημίας AntetokounBros, η Ακαδημία δεν υποχρεούται να
αντικαταστήσει τα χαμένα ρούχα/αντικείμενα.
3. Τερματισμός Συμμετοχής στην Ακαδημία AntetokounBros

•

•

•

•
•
•

Σε περίπτωση που ένας αθλητής/μαθητευόμενος προπονητής αποφασίσει να τερματίσει τη συμμετοχή του
στο πρόγραμμα, θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφασή του γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(info@antetokounbrosacademy.net) αναφέροντας το λόγο της απόφασης αυτής και η Ακαδημία
AntetokounBros θα διαγράψει τον αθλητή/ μαθητευόμενο προπονητή.
Σε περίπτωση απουσίας αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή, ο γονέας/κηδεμόνας ή ο μαθητευόμενος
προπονητής αντίστοιχα θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων την Ακαδημία AntetokounBros μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@antetokounbrosacademy.net) αναφέροντας το λόγο απουσίας του
αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή και θα υποχρεωθεί να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ.
βεβαίωση γιατρού ανάλογα με την περίπτωση).
Για συχνές απουσίες αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή ή απουσίες για λόγους άλλους εκτός από θέματα
υγείας ή δικαιολογημένες, θα είναι αρμόδιος ο Επικεφαλής Προπονητής της Ακαδημίας AntetokounBros να
αποφασίσει εάν θα επιτραπεί στον αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή να συνεχίσει στην Ακαδημία ή εάν
θα τερματιστεί η συμμετοχή του.
Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της συμμετοχής αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή, η Ακαδημία
AntetokounBros έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον διαγραμμένο αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή
με ένα νέο για την υπόλοιπη περίοδο εκπαίδευσης.
Οι διαγραμμένοι αθλητές/ μαθητευόμενοι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν την ενδυμασία
της Ακαδημίας AntetokounBros, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιοκτησία της Ακαδημίας.
Διαγραφή του αθλητή/ μαθητευόμενου προπονητή από την Ακαδημία AntetokounBros:
• Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του γονέα/κηδεμόνα/αθλητή/μαθητευόμενου προπονητή
μπορεί να διαγραφεί ο αθλητής/μαθητευόμενος προπονητής ή να απαγορευτεί στον γονέα/κηδεμόνα
να παρακολουθήσει τους αγώνες προπόνησης ή/και τα τουρνουά ή άλλες εκδηλώσεις του
προγράμματος. Ως ανάρμοστη συμπεριφορά κρίνεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που δεν
συμφωνεί με τη φιλοσοφία της Ακαδημίας AntetokounBros και συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη
συμπεριφορά των θεατών στις κερκίδες, τη συμπεριφορά προς άλλους γονείς/κηδεμόνες αθλητών της
Ακαδημίας AntetokounBros ή άλλες ακαδημίες μπάσκετ, προς τους προπονητές AntetokounBros και
το προσωπικό ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
• Η μη συμμόρφωση με την πολιτική και τους κανόνες της Ακαδημίας AntetokounBros ή τις υποδείξεις
του προσωπικού της Ακαδημίας από τον γονέα/κηδεμόνα του αθλητή ή τον μαθητευόμενο προπονητή
μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του αθλητή/μαθητευόμενου προπονητή χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη αποζημίωσης.
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4. Θέματα υγείας
•
•

•

•

•

Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής του αθλητή/μαθητευόμενου προπονητή και συμφωνώντας με τους
παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, ο υποψήφιος συμμετέχει με δική του ευθύνη ή με ευθύνη του γονέα/
κηδεμόνα του εφόσον είναι κάτω των 18 ετών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι και να δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση και δεν
υποφέρουν από οποιοδήποτε ζήτημα υγείας ή τραυματισμό που θα επιδεινωθεί με τη συμμετοχή στα
Δοκιμαστικά ή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ακαδημίας. Οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ασθένεια
πρέπει να αποκαλυφθεί από τον υποψήφιο/νόμιμο κηδεμόνα στο προσωπικό της Ακαδημίας κατά τη
στιγμή υποβολής της αίτησης και πριν από την έναρξη των Δοκιμαστικών και του προγράμματος της
Ακαδημίας AntetokounBros. Σε περίπτωση που ο τραυματισμός ή η ασθένεια θεωρηθεί κίνδυνος για την
υγεία και την ασφάλεια για τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τους άλλους συμμετέχοντες του
Προγράμματος, η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον υποψήφιο από τη διαδικασία
αξιολόγησης και την περαιτέρω συμμετοχή του στα Δοκιμαστικά ή στο πρόγραμμα της Ακαδημίας
AntetokounBros, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένας από τους φιναλίστ.
Οι υποψήφιοι αθλητές που καλούνται να παρευρεθούν στα Δοκιμαστικά πρέπει να υποβάλουν ιατρικό
πιστοποιητικό για την καταλληλότητά τους για άσκηση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν μπορούν να
το προσκομίσουν μέχρι τη στιγμή των Δοκιμαστικών, ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους θα πρέπει να υπογράψει
υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αθλητής συμμετέχει με δική τους ευθύνη. Επιπλέον οι υποψήφιοι
αθλητές θα κληθούν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και τα μέτρα που ενδεχομένως να εφαρμοστούν ως
απαραίτητα ή επιβαλλόμενα, όπως να υποβάλλουν και άλλο πιστοποιητικό / βεβαίωση, με βάση τα
ισχύοντα πρωτόκολλα υγείας κατά του COVID19 του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού. Η Ακαδημία θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά
με τυχόν πρόσθετες διαδικασίες ή μέτρα που αφορούν το ανωτέρω ζήτημα.
Οι επιλαχόντες για το πρόγραμμα της Ακαδημίας αθλητές υποχρεούνται να υποβάλουν ιατρικό
πιστοποιητικό καταλληλότητας αθλητή για άσκηση. Σε περίπτωση που ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας του
επιλαχόντα αθλητή δεν μπορεί να παρέχει το πιστοποιητικό με δικά του μέσα, ο αθλητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει τον έλεγχο υγείας που παρέχει η Ακαδημία AntetokounBros. Εάν ο υποψήφιος αθλητής
/ τρια δεν προσέλθει στο προγραμματισμένο ραντεβού η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και η θέση του θα
παρέχεται στον επόμενο διαθέσιμο επιλαχόντα αθλητή. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος έλεγχος
υγείας, όπως περιγράφεται σε αυτήν την παράγραφο, η ARIONA θα συνεργαστεί με το Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκειμένου να ορισθούν τα ραντεβού ελέγχου υγείας του συγκεκριμένου
αθλητή(ων). Διευκρινίζεται ρητώς ότι η ARIONA δεν θα έχει πρόσβαση και δεν θα συλλέγει δεδομένα
υγείας των συγκεκριμένων αθλητών, οι οποίοι θα προβούν σε τέτοιους ελέγχους υγείας σε απευθείας
συμφωνία τους με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Ο υποψήφιος, ο γονέας ή/και ο νόμιμος κηδεμόνας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Προπονητές της
Ακαδημίας AntetokounBros, το προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι εθελοντές και/ή οποιοδήποτε
άλλο ιατρικό προσωπικό παρέχεται από την Ακαδημία δεν φέρουν κάθε ευθύνη για τραυματισμό,
ασθένεια, κλοπή ή βλάβη που μπορεί να υποστεί ο υποψήφιος στα Δοκιμαστικά και στο πρόγραμμα της
Ακαδημίας.
5. Βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση

•

•

•

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Ακαδημία θα πραγματοποιήσει βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των
συμμετεχόντων στις προπονήσεις, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θα
διοργανωθεί για σκοπούς παρατήρησης και αξιολόγησης των αθλητικών επιδόσεων των συμμετεχόντων,
προώθησης και δημόσιας προβολής του Προγράμματος και των σχετικών δράσεων των εταίρων, καθώς
και αρχειοθέτησης.
Η Ακαδημία και οι εταίροι της διατηρούν κάθε δικαίωμα που σχετίζεται ή μπορεί να απορρέει από τον εν
λόγω οτπικοακουστικό υλικό της βιντεοσκόπησης/φωτογράφισης. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται κάθε
είδους φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση στα Δοκιμαστικά και το πρόγραμμα της Ακαδημίας AntetokounBros
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και άδεια της Ακαδημίας.
Οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες και οι υποψήφιοι στα Δοκιμαστικά και το Πρόγραμμα AntetokounBros
δια της συμμετοχής τους αναγνωρίζουν και παρέχουν το δικαίωμα στην Ακαδημία και στους
συνεργαζόμενους εταίρους του προγράμματος (Incubation Basketball και ARIONA) δημιουργίας
με δικά τους μέσα, συλλογής, αρχειοθέτησης και χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού που μπορεί
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•

να προέλθει από τη φωτογράφηση ή/και τη βιντεοσκόπηση στα Δοκιμαστικά της Ακαδημίας και
στο Πρόγραμμα της Ακαδημίας και τυχόν αναπαραγωγές ή προσαρμογές αυτού του υλικού, για
τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς. Η χρήση μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε)
εκτυπώσεις και διαδικτυακό διαφημιστικό υλικό, προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
ιστότοπων της Ακαδημίας και των εταίρων αυτής είτε και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και
διενέργεια δελτίων τύπου.
Η Ακαδημία θα αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Ακαδημίας AntetokounBros και
κάθε άλλη σχετική ενημέρωση στον υποψήφιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο/η
τελευταίος/ α παρείχε στην Ακαδημία.
6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Ακαδημία και όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι στο Πρόγραμμα προστατεύουμε όλα τα δεδομένα που
παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία (ιδίως τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον Ελληνικό Νόμο (4624/2019) όπως ισχύει)
(«Νομοθεσία»).
- Πληροφορίες σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας των
δεδομένων:
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των παρεχόμενων δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο παρόν, είναι η «ΒΑSKETBALL INCUBATION IKE» με έδρα την Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
(24 Ευρώτα, Τ.Κ. 14564) και η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντιπρόσωπος του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα
(Αισχίνου 7 Αθήνα, ΤΚ 10558)
- Όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ΒΑSKETBALL
INCUBATION IKE» ο κ. Πάνος Τσεκούρας αποτελεί τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και
μπορεί να σταλεί μήνυμα υπόψη του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: league@eurohoops.net
- Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ARIONA HELLAS SA, τα
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στην ισχύουσα
Νομοθεσία και στο παρόν, απευθύνοντας γραπτό αίτημα στο ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: gdpr@onassis.org, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ARIONA (DPO).
Η Basketball Incubation θα συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί όλα τα στοιχεία των υποψηφίων και λοιπών
συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (και δη των ασκούντων την γονική μέριμνα/επιμέλεια ανηλίκων αθλητών,
των αθλητών, των μαθητευόμενων προπονητών, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Basketball Incubation για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα) μέσω των αιτήσεων συμμετοχής και λοιπών υποστηρικτικών εγγράφων και σε
τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους.
Στο πλαίσιο της προπεριγραφόμενης συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Basketball
Incubation θα διαβιβάζει στην ARIONA, η οποία θα ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων, μόνο ορισμένα από τα στοιχεία των επιτυχόντων και μόνο όσα είναι αναγκαία, όπως αυτά
ορίζονται παρακάτω (βασικά στοιχεία επικοινωνίας), προκειμένου η ARIONA να δύναται να ασκήσει τα
δικαιώματά της όπως περιγράφονται στο παρόν και δη να διοργανώνει τις συμβουλευτικές συνεδρίες,
εμψυχωτικές ομιλίες, επανεκπαίδευση μαθητευόμενων προπονητών, καλοκαιρινά μαθήματα, να μεσολαβεί
για την διενέργεια των ελέγχων υγείας σε αθλητές και για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και
συμμετοχής αθλητών/ μαθητευόμενων προπονητών στις υποτροφίες που παρέχονται από την ARIONA
και. Το είδος των δεδομένων που θα παρέχονται στην ARIONA είναι:
• για τις συμβουλευτικές συνεδρίες και τις εμψυχωτικές ομιλίες: πλήρες ονοματεπώνυμο γονέων ή
κηδεμόνων σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος
• για την επανεκπαίδευση μαθητευόμενων προπονητών: πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, email και τηλέφωνο επικοινωνίας
• για τα καλοκαιρινά μαθήματα: πλήρες ονοματεπώνυμο αθλητών και μαθητευόμενων προπονητών,
ημερομηνία γέννησης, ταυτότητα, διαβατήριο και email και τηλέφωνο επικοινωνίας
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• για την διευκόλυνση διεξαγωγής ελέγχων υγείας: πλήρες ονοματεπώνυμο των αθλητών και των
γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους, ημερομηνία γέννησης και πληροφορίες επικοινωνίας (e-mail και
τηλέφωνο)
• δεδομένα
εικόνων
που
μπορεί
να
ταυτοποιούν
τους
συμμετέχοντες
από
τις
βιντεοσκοπήσεις/φωτογραφήσεις που θα γίνονται κατά την διάρκεια του Προγράμματος. Ομοίως η
Αριόνα θα δύναται να συλλέγει και τηρεί δεδομένα εικόνας και ήχου στο πλαίσιο
βιντεοσκοπήσεων/φωτογραφίσεων που θα διενεργεί με δικούς της συνεργάτες.
Σημειώνεται ότι καθένας από τους ανωτέρω φορείς (Basketball Incubation και ΑΡΙΟΝΑ) θα δύναται να
αναθέτει, για τους σκοπούς της παρούσας, τρίτους συνεργάτες την εκτέλεση συγκεκριμένων επεξεργασιών
των δεδομένων (όπως πχ φωτογράφους, βιντεολήπτες για την κατάρτιση του οπτικοακουστικού υλικού), οι
οποίοι θα δεσμεύονται δυνάμει σχετικής συμφωνίας ή άλλης νομικής πράξης από υποχρέωση εχεμύθειας
και θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα
και όχι για ίδιο λογαριασμό(εκτελούντες την επεξεργασία).
Οι ανωτέρω φορείς (Basketball Incubation και ΑΡΙΟΝΑ) θα δύνανται να τηρούν τα στοιχεία επικοινωνίας
των σχετιζόμενων υποκειμένων (ηλεκτρονική διεύθυνση) για την αποστολή σε αυτούς ενημερώσεων για
παρόμοιες δράσεις της Ακαδημίας αλλά και των φορέων, μέχρι τα εν λόγω υποκείμενα να ανακαλέσουν
αυτή την απόφασή τους.
-

Προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται και διάρκεια τήρησης

α) Στοιχεία επαλήθευσης ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ.), δεδομένα Κοινωνικών Υπηρεσιών
(AMKA/SSN), Πιστοποιητικό γέννησης, Βεβαίωση φοίτησης σχολείου, Εκκαθαριστικό, Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, Κάρτα ανεργίας, Πιστοποιητικό KEΠA, φωτογραφίες και κάθε άλλο
έγγραφο/βεβαίωση που κατέθεσε ο υποψήφιος, καθώς αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς
που αναφέρονται στο παρόν.
Τα παραπάνω δεδομένα θα φυλάσσονται από την Basketball Incubation σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
τόσο για τον υποψήφιο αθλητή/ μαθητευόμενο προπονητή όσο και για τον γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να
γίνεται επικοινωνία με τον εκάστοτε συμμετέχοντα/γονέα αλλά και η τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται
στους παρόντες όρους όπως η αξιολόγηση του αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος να συμμετάσχει στα
Δοκιμαστικά και στο πρόγραμμα της Ακαδημίας. Ο υποψήφιος θα διασταυρώσει με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Δήμου εάν είναι δικαιούχος Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Τα δεδομένα θα φυλάσσονται από την Basketball Incubation για 5 χρόνια από το τέλος της εκπαιδευτικής
περιόδου στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στα Δοκιμαστικά που δεν θα προκριθούν θα
διατηρούνται από την Basketball Incubation για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετά την ολοκλήρωση της
επιλογής των αθλητών της Ακαδημίας για σκοπούς αναπλήρωσης θέσεων στην Ακαδημία εφόσον υπάρξει
κάποιο κενό στις διαθέσιμες θέσεις. Για τους λοιπούς υποψηφίους που δεν θα προκριθούν στα Δοκιμαστικά,
η Basketball Incubation θα τηρήσει τα σχετικά στοιχεία τους για ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής των αθλητών της Ακαδημίας προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύσει την τήρηση
των διαδικασιών ή να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο αίτημα των υποψηφίων. Μετά το πέρας των ανωτέρω
περιόδων, η Basketball Incubation θα διαγράφει τα στοιχεία των εν λόγω υποψηφίων από τα αρχεία της.
β) Δεξιότητες μπάσκετ, δεξιότητες προπόνησης και δεδομένα αξιολόγησης συμπεριφοράς
Τα ανωτέρω στοιχεία θα διατηρούνται από την Basketball Incubation για τους σκοπούς της διαδικασίας
αξιολόγησης και επιλογής του υποψήφιου.
γ) Δεδομένα υγείας
Τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν την υγεία των συμμετεχόντων θα διατηρούνται από την Basketball
Incubation μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
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δ) Οπτικοακουστικό υλικό
Οι υποψήφιοι/ασκούντες την επιμέλεια παρέχουν δια της σχετικής αίτησης συμμετοχής στην Ακαδημία
AntetokounBros και στους εταίρους αυτής το δικαίωμα όπως οι εν λόγω φορείς συλλέγουν, φυλάσσουν σε
ψηφιακά αρχεία και χρησιμοποιούν το οπτικοακουστικό υλικό που τυχόν θα παράγεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της Ακαδημίας AntetokounBros, όπως ορίζεται ανωτέρω.
Ειδικότερα, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:
(i) για την παρατήρηση και αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων του αθλητή και του μαθητευόμενου
προπονητή από τους προπονητές και το προσωπικό της Ακαδημίας
(ii) για σκοπούς αναμετάδοσης αγώνων – προπονήσεων, προώθησης και δημόσιας προβολής της
Ακαδημίας, των δράσεων και ιδεών αυτής, του Προγράμματος, αλλά και σχετικών δράσεων των εταίρων,
με μέσα επιλογής αυτών όπως μέσω δημοσίευσης στο διαδίκτυο (στον επίσημο ιστότοπο της Ακαδημίας,
της Eurohoops.net, της Αριόνα ή/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτών) ή μέσω των δελτίων Τύπου
σε τηλεοπτικά, ψηφιακά και έντυπα μέσα και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
(iii) για σκοπούς αρχειοθέτησης.
Η Ακαδημία και οι ανωτέρω φορείς θα δύνανται να επεξεργάζονται το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για
όσο διάστημα πραγματοποιείται το Πρόγραμμα και λειτουργεί η Ακαδημία και μετά το πέρας αυτού του
διαστήματος για όσο είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναφέρονται στο παρόν
και για την εφαρμογή των παρόντων όρων και για όσο η Ακαδημία και οι εν λόγω φορείς αντλούν κάποιο
δικαίωμα (πχ πνευματικής ιδιοκτησίας) ή υπέχουν κάποια υποχρέωση εκ του νόμου, λαμβάνοντας υπόψιν
τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών
αξιώσεων.
Σε κάθε περίπτωση και εκτός εάν άλλως προβλέπεται εκ του νόμου και ειδικά για να τεκμηριωθεί η
προσωπική εξέλιξη και η πρόοδος του αθλητή/μαθητευόμενου προπονητή κατά τη διάρκεια των ετών, η
Ακαδημία και οι ανωτέρω φορείς θα δύνανται να επεξεργάζονται το οπτικοαουστικό υλικό για 10 έτη μετά
το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου στην οποία ο αθλητής/ μαθητευόμενος προπονητής συμμετέχει.,.
ε) Στατιστικά ανώνυμα δεδομένα που θα εξάγονται κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα διατηρούνται
από την Basketball Incubation χωρίς χρονικό περιορισμό για στατιστικούς σκοπούς..
-

Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων:

Σε ο,τι αφορά στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση και αξιολόγηση των υποψηφίων αλλά και για
την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όπως και για την επεξεργασία του παραχθέντος οπτικοακουστικού
υλικού η εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και η προσχώρηση σε αυτούς από τους
υποψηφίους είναι η νομική βάση για τη επεξεργασία αυτών των δεδομένων.
Στοιχεία που απαιτούνται εκ του νόμου για την λειτουργία της Ακαδημίας και την νόμιμη πραγματοποίηση
του Προγράμματος και λοιπών σχετικών εκδηλώσεων, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Ακαδημία και
τους αρμόδιους φορείς για την εκπλήρωση της σχετικής έννομης υποχρέωσης.
Η επεξεργασία δεδομένων υγείας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της προληπτικής ή επαγγελματικής
ιατρικής, για την εκτίμηση της ικανότητας προς άσκηση και συμμετοχής του αθλητή και ιατρικής διάγνωσης,
άλλως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των σχετικών οδηγιών των αρμόδιων
αρχών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα είναι απαραίτητα για να μπορέσει η Ακαδημία και οι αρμόδιοι φορείς να
εκπληρώσουν τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Κάθε συμμετέχων/ασκών την γονική μέριμνα
και επιμέλεια συμμετέχοντος είναι υπεύθυνος να παρέχει στους ανωτέρω φορείς τα εν λόγω αναγκαία
στοιχεία και να ενημερώνει εγκαίρως για τυχόν αλλαγές σε αυτά προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή
λειτουργία της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
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-

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Κάθε σχετιζόμενο υποκείμενο δεδομένων (γονέας, επίτροπος, αθλητής, συμμετέχων) έχει το δικαίωμα υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία, να ζητήσει από έκαστο υπεύθυνο
επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο παρόν, την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή ή τον περιορισμό
της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν , καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα της φορητότητας
των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Ειδικά σε ο,τι αφορά στο δικαίωμα διόρθωσης, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από κάθε αντίστοιχο
υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στο παρόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη
διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον/την ίδιο/α . Λαμβάνοντας υπόψη τους
σκοπούς της επεξεργασίας, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να συμπληρώσει ή διορθώσει ατελή ή
λανθασμένα προσωπικά δεδομένα του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης,
μόνο εφόσον αυτό ολοκληρωθεί πριν από τις ημερομηνίες υποβολής συμμετοχών στο Πρόγραμμα.
Όπου η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, το σχετιζόμενο υποκείμενο δεδομένων έχει
το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας βάσει της συναίνεσής του πριν από την ανάκληση.
Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
(Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: +30 2106475600, Email: contact@dpa.gr), εάν πιστεύει ότι τα
δικαιώματα προσωπικών δεδομένων του/της παραβιάζονται.
Η Ακαδημία και όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι στο Πρόγραμμα έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο
ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των Υποψήφιων.
7. Δικαίωμα αλλαγής των Όρων Αίτησης και Συμμετοχής
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε αυτούς τους όρους εφόσον κριθεί
απαραίτητο και ιδίως σε περίπτωση που επιτάσσεται από τον νόμο ή τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων
αρχών (όπως του Ε.Ο.Δ.Υ. σε σχέση με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας). Η Ακαδημία θα
αναλάβει να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες για οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω ανάρτησης στην
ιστοσελίδα «antetokounbrosacademy.net».
8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο
σύνολό της και κάθε συμμετέχων μέσω της υπογραφής και υποβολής των σχετικών αιτήσεων
και εγγράφων αποδέχεται αυτούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητή
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (2019) (1)
0- 2.500€

5

2.501€ - 5.000€

4

5.001€ - 7.500€

3

7.501€ - 12.000€

2

12.001€ -20.000€

1

20.001€ και άνω

0

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού 2019

Κοινωνικά Κριτήρια (2)
Έχει χάσει και τους δύο γονείς

7

Έχει χάσει έναν από τους γονείς

6

Μονογονεϊκή οικογένεια

5

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και
πάνω)

4

Μέλος οικογένειας με 3 παιδιά

3

Με δύο άνεργους γονείς

6

Με έναν άνεργο γονέα

5

Έχει γονείς και/ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67%

4

Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης

Κάρτα Ανέργου ΟΑΕΔ σε ισχύ

Βεβαίωση KEΠA

Ηλικιακός Παράγοντας (3)
12-16 χρονών (από 1η Ιανουαρίου 2004 – μέχρι 31η
Δεκεμβρίου 2008)

Πιστοποιητικό Γέννησης, Διαβατήριο

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια
1+2:

Για τους υποψήφιους που πληρούν περισσότερα από ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι
αντίστοιχοι πόντοι θα συμψηφιστούν.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της υψηλότερης συγκεντρωτικής βαθμολογίας που
επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με τους παράγοντες κατοικίας και ισότητας φύλου.
Οι γονείς/παιδιά με εισόδημα ανώτερο των 12.000€ τον χρόνο, θα μπορούν να συμμετέχουν στην
αξιολόγηση αλλά θα λάβουν 0 πόντους.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν ίδιο αριθμό πόντων, η προτεραιότητα θα δοθεί σε
όποιον κάνει αίτηση πρώτος
Μόνο υποψήφιοι αθλητές σε καλή κατάσταση υγείας θα ληφθούν υπόψη.
Προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις αθλητών που δεν είχαν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα της
Ακαδημίας την προηγούμενη σεζόν 2019-20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : Κριτήρια Αξιολόγησης Βοηθού Προπονητή
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ετήσιο εισόδημα 2019 (1)
Α – Εισόδημα για Ανύπαντρους Υποψήφιους
0- 1.500€

3

1.501- 3.000€

2

3.001€ - 5.000€

1

5.001€ ή περισσότερο

0

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού

B – Οικογενειακό Εισόδημα για Παντρεμένους
Υποψήφιους
0- 2.700€

3

2.701€ - 4.000€

2

4.001€ - 6.000€

1

6.001€ ή περισσότερο

0

Κοινωνικά Κριτήρια (2)
Μονογονεϊκή οικογένεια

3

Γονέας με 3 παιδιά και πάνω

2

Γονέας (1-2 παιδιά)

1

Άνεργος

1

Άνεργος/η σύζυγος

1

Με παιδιά, σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω
του 67%

1

Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης

Κάρτα Ανέργου ΟΑΕΔ σε
ισχύ
Βεβαίωση KEΠA

Γλωσσικός Παράγοντας (3)
Μιλάει δύο από τις παρακάτω γλώσσες :Ελληνικά,
Αγγλικά, Γαλλικά
Επιπλέον γλώσσες: Αραβικά, Φαρσί

Προϋπόθεση
CV
Κατά προτίμηση

Εμπειρία Μπάσκετ (4) Εμπειρία σαν παίκτης ή προπονητής

Προϋπόθεση

CV

Ηλικιακός Παράγοντας (5) 18-25 χρονών

Προϋπόθεση

Πιστοποιητικό Γέννησης,
Διαβατήριο, Ταυτότητα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα ληφθούν υπόψη.
Κριτήρια 1+2: Για τους υποψήφιους που πληρούν περισσότερα από ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι αντίστοιχοι
πόντοι θα συμψηφιστούν.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της υψηλότερης συγκεντρωτικής βαθμολογίας που επιτεύχθηκε και θα κληθούν
σε προσωπική συνέντευξη
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν ίδιο αριθμό πόντων, θα ισχύσει χρονική προτεραιότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ANTETOKOUNBROS
Αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα συμμορφωθούν με τις Πολιτικές Fair Play και το Ήθος της Ακαδημίας.
Η Ακαδημία στοχεύει στην παροχή μιας θετικής εμπειρίας σε όλους τους συμμετέχοντες. Η έμφαση δίνεται
στην ανάπτυξη, την ενδυνάμωση και τη διασκέδαση. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την
επίτευξη κοινών στόχων:
(α) ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ο ένας τον άλλον
ΑΘΛΗΤΕΣ - Στο γήπεδο, ο αλληλοσεβασμός είναι κάπως δεδομένος. Η χειραψία, η αλληλοβοήθεια πριν και
μετά τον αγώνα είναι σημαντική. Οι προσβολές, ο εκφοβισμός (bullying) κλπ. δεν είναι αποδεκτά και δεν θα
γίνουν ανεκτά.
ΓΟΝΕΙΣ - Όλοι οι αθλητές/παίκτες αποτελούν μέλη της κοινότητας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε
τον καθένα και τον αντιμετωπίζουμε με δίκαιο τρόπο. Οι συμπαίκτες καθώς και οι αντίπαλοι παίκτες βρίσκονται
στο γήπεδο σαν εσάς για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους να διασκεδάζουν, να αναπτύσσουν νέες
ικανότητες και να κάνουν νέους φίλους.
(β) ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τους προπονητές, τους αθλητές, το προσωπικό, τους εργαζομένους
Μέσα από το πρόγραμμα της Ακαδημίας διάφοροι εργαζόμενοι στο χώρο του μπάσκετ, αθλητές, ακόμη
και μαθητευόμενοι προπονητές εμπλέκονται στην παράδοση των πρακτικών εκπαίδευσης και οι διαιτητές στη
διεξαγωγή τουρνουά. Οποιαδήποτε ενέργεια δημόσιας υποτίμησης των εργαζομένων/του προσωπικού της
Ακαδημίας από γονείς ή αθλητές (π.χ. με χειρονομίες, φωνές κ.λπ.) δεν θα γίνει δεκτή.
Σε περίπτωση προβλήματος με έναν εργαζόμενο ή άλλο παίκτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
Επικεφαλής Προπονητή κατ’ ιδίαν για να τον ενημερώσετε. Μην πλησιάζετε ή φωνάζετε σε άλλα παιδιά,
γονείς, εργαζόμενους ή προπονητές.
(γ) ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του μυαλού και του σώματος των παιδιών. Στο ομαδικό
άθλημα θα βιώσουν τη νίκη και την ήττα, κάτι που βοηθά τα παιδιά να μάθουν να εργάζονται σκληρά για να
επιτύχουν τους στόχους τους. Μαθαίνουμε στους συμμετέχοντες αθλητές να παραμένουν ταπεινοί είτε
κερδίσουν, είτε χάσουν και να ενεργούν ως μέλη μιας μεγαλύτερης ομάδας. Ο ισότιμος χρόνος
αγώνα/εξάσκησης για κάθε αθλητή ενθαρρύνει όλη την ομάδα και δεν εστιάζει στον καλύτερο παίκτη.
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