ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANTETOKOUNBROS ACADEMY
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Έκδοση 1/9/2022
Περιγραφή του Προγράμματος της AntetokounBros 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 10 έως 16 ετών.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 90λεπτες προπονήσεις μπάσκετ δύο φορές την εβδομάδα. Προβλέπει
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων: 50 αθλητές εκπαιδεύονται σε καθεμία από τις δύο τοποθεσίες
εκπαίδευσης του Προγράμματος, που είναι τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ Σεπολίων και Αμπελοκήπων
(συνολικά 100 αθλητές ετησίως).
Πέρα από τις προπονήσεις μπάσκετ, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένες προπονήσεις
αθλητών (clinics), τουρνουά, μια σειρά εμψυχωτικών εργαστηρίων και ομιλιών, καθώς και σεμινάρια
μπάσκετ που οι αθλητές και οι μαθητευόμενοι προπονητές οφείλουν να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο
της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες (εργαστήρια και ομιλίες) θα
πραγματοποιηθούν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (ή σε όποιους άλλους χώρους υποδείξει το Ίδρυμα
Ωνάση), ενώ η μετακίνηση των συμμετεχόντων από τα γήπεδα προπόνησης προς τη Στέγη και πίσω θα
καλύπτεται από την AntetokounBros Academy μέσω σχετικής υπηρεσίας μεταφοράς. Τα εμψυχωτικά
εργαστήρια δεν είναι υποχρεωτικά για τους συμμετέχοντες ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς απευθύνονται σε
μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου, αλλά φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι/-ες όσοι/-ες επιθυμούν να τα
παρακολουθήσουν.
Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην Ακαδημία θα έχουν πρόσβαση, στο πλαίσιο του Προγράμματος,
σε ευκαιρίες και δυνατότητες μπασκετικής και εκπαιδευτικής εξέλιξης.
Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης 12 θέσεις μαθητευόμενων προπονητών για γυναίκες και άντρες, ηλικίας
18-25 ετών, στο προπονητικό τιμ της σεζόν 2022-2023. Σε κάθε έναν από τους δύο κύκλους του
προγράμματος μαθητείας έχουν προβλεφθεί 6 θέσεις μαθητευόμενων προπονητών/προπονητριών. Μόνο
αιτούντες με αθλητική ή προπονητική εμπειρία στο μπάσκετ θα προκριθούν (θα προτιμηθεί η πρότερη
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εμπειρία με παιδιά) και μόνο όσοι/-ες μιλούν τουλάχιστον 2 από τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και
γαλλικά (πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η γνώση φαρσί ή αραβικών).

Γήπεδα προπόνησης:
• Γήπεδο Σεπολίων: Μανιτάκη 46, 104 43 Αθήνα
• Γήπεδο Αμπελοκήπων: Αργολίδος, 115 23 Αθήνα
Εμπλεκόμενοι φορείς:
Η διαχείριση και η εφαρμογή του Προγράμματος της AntetokounBros Academy γίνεται από τους παρακάτω
φορείς:
• To πρόγραμμα μπάσκετ και οι ευκαιρίες εξέλιξης στον τομέα του μπάσκετ υλοποιούνται από την
εταιρία «ΒΑSKETBALL INCUBATION ΙΚΕ» (Ευρώτα 24, Κηφισιά, 145 64, contact@eurohoops.net).
• Τα εκπαιδευτικά και εμψυχωτικά εργαστήρια και οι ομιλίες του προγράμματος χρηματοδοτούνται και
υλοποιούνται από την «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», εκπρόσωπο του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα
(Αισχίνου 7, Αθήνα, ΤΚ 105 58, info@onassis.org).
• Οι ευκαιρίες εξέλιξης χρηματοδοτούνται από την «ΒΑSKETBALL INCUBATION ΙΚΕ» και την
«ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Αριθμός συμμετεχόντων:
1.

Για Αθλητές:

Γήπεδο Σεπολίων: 50 συμμετέχοντες
Γήπεδο Αμπελοκήπων: 50 συμμετέχοντες
Πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων στην Ακαδημία (πάνω από 25 μέλη) θα
διατεθεί σε αιτούντες/συμμετέχοντες μετανάστες και πρόσφυγες υπό τον όρο ότι πληρούν τα καθορισμένα
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
2.

Για Μαθητευόμενους Προπονητές:

Παρέχονται έως 12 θέσεις στο σύνολο της σεζόν. Έξι θέσεις διατίθενται για τον 1ο κύκλο μαθητείας, από τον
Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, και οι υπόλοιπες έξι για τον 2ο κύκλο μαθητείας, από τον
Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2023.
Διάρκεια Προγράμματος:
Η σεζόν ξεκινά τον Νοέμβριο του 2022 και τελειώνει στις 31 Ιουλίου 2023. Όλες οι αιτήσεις που
υποβάλλονται από τις 5 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2022 θα εξεταστούν για την τρέχουσα σεζόν, που
ξεκινά τον Νοέμβριο του 2022.
Η συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών σε κάθε συνεδρία προπόνησης και εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική
και είναι δωρεάν.
Η μεταφορά των αθλητών/αθλητριών και των μαθητευόμενων προπονητών/προπονητριών από και προς το
γήπεδο, καθώς και οι επισκέψεις παρακολούθησης αγώνων της Basket League θα γίνεται με δική τους
ευθύνη, εκτός από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (ή σε όποιους άλλους
χώρους υποδείξει το Ίδρυμα Ωνάση), για τις οποίες θα υπάρχει μεταφορά από και προς κάθε γήπεδο, με
σημεία συνάντησης στα γήπεδα προπόνησης.
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Τρόπος Συμμετοχής:
- Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εφόσον:
α. οι υποψήφιοι/-ες αθλητές/αθλήτριες είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 16 ετών,
β. οι υποψήφιοι/-ες μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών και
έχουν εμπειρία στο μπάσκετ,
γ. υποβάλλουν έγκυρη αίτηση συμμετοχής.
- Επιλογές υποβολής τόσο για υποψήφιους/-ες αθλητές/αθλήτριες όσο και για μαθητευόμενους/-ες
προπονητές/προπονήτριες:
•

Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/-α (ή από γονέα ή
κηδεμόνα/επίτροπο σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι ανήλικος/-η), στην ιστοσελίδα της
Ακαδημίας, antetokounbrosacademy.net. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα προκειμένου να επωφεληθούν από τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών).
Όλα
τα
σχετικά
έγγραφα
πρέπει
να
αποσταλούν
με
email
στη
διεύθυνση
apply@antetokounbrosacademy.net, με το όνομα του/της υποψήφιου/-ας και τον ΑΜΚΑ στο Θέμα
του μηνύματος.

•

Μέσω της φόρμας σε αρχείο PDF από την ιστοσελίδα, που πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την
υποψήφιο/-α (ή από γονέα ή κηδεμόνα/επίτροπο σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι
ανήλικος/-η), στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι ανήλικος/-η)
και να αποσταλεί με mail στη διεύθυνση apply@antetokounbrosacademy.net. Για να είναι έγκυρη η
αίτηση σε PDF, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα που περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι (Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών).

•

Μέσω υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των απαιτούμενων εγγράφων (βλ. Παράρτημα Ι:
Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών) σε έντυπη μορφή, με την αποστολή τους ταχυδρομικώς στην
ακόλουθη διεύθυνση: Basketball Incubation, Ευρώτα 24, Κηφισιά, 145 64.

- Περίοδος υποβολής
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για αθλητές/αθλήτριες και μαθητευόμενους/-ες προπονητές/προπονήτριες: 5
Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2022.
Διαδικασία αξιολόγησης:
Αθλητές
Αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
Οι αθλητές/αθλήτριες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα καθορισμένα κριτήρια του Προγράμματος
(ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικά και κατοικίας) θα κερδίσουν πόντους που θα προστίθενται στην τελική
βαθμολογία τους (βλ. Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών). Περίοδος αξιολόγησης: 10-20
Οκτωβρίου 2022. Έως 100 υποψήφιοι/-ες αθλητές/αθλήτριες και 20 επιλαχόντες/επιλαχούσες θα επιλεγούν
με βάση την αθροιστική βαθμολογία τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την
επικύρωση της συμμετοχής τους στην AntetokounBros Academy (Φόρμα Εκχώρησης Εικόνων, Κάρτα
Υγείας Αθλητή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο). Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες
θα ειδοποιηθούν μέσω email ή sms ή και τηλεφώνου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022.
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Μαθητευόμενοι Προπονητές

Υποψήφιοι/-ες ηλικίας 18-25 ετών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που περιγράφονται στο
Παράρτημα ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθητευόμενων Προπονητών του Προγράμματος.
Έως 30 υποψήφιοι/-ες θα επιλεγούν και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Ομάδα Προπονητών.
Περίοδος αξιολόγησης: 10-23 Οκτωβρίου 2022.

1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής
α) Οι αθλητές/αθλήτριες και οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι/-ες για την προσέλευση και την αναχώρησή τους από το γήπεδο σύμφωνα με το Πρόγραμμα
της AntetokounΒros Academy.
β) Τα εμψυχωτικά εργαστήρια δεν είναι υποχρεωτικά για τους συμμετέχοντες ηλικίας 10 και 11 ετών,
καθώς απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου, αλλά φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι/-ες όσοι/-ες
επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.
γ) Η μεταφορά των αθλητών/αθλητριών από και προς το γήπεδο, καθώς και για τις επισκέψεις
παρακολούθησης αγώνων της Basket League, θα γίνεται με δική τους ευθύνη, εκτός από τις
εκπαιδευτικές συνεδρίες στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (ή σε όποιους άλλους χώρους υποδείξει το
Ίδρυμα Ωνάση), για τις οποίες θα υπάρξει μεταφορά από κάθε γήπεδο προς τη Στέγη και επιστροφή στο
καθένα από τα δύο γήπεδα.
δ) Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος προπόνησης, της τοποθεσίας του γηπέδου ή του αγώνα, οι
αθλητές/αθλήτριες και οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες θα ενημερώνονται έγκαιρα μέσω
email ή μηνύματος sms στα στοιχεία επικοινωνίας τους που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους ή με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας.
ε) Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή/και χρημάτων στα γήπεδα, κατά τη διάρκεια
προπονήσεων, εκδηλώσεων, μεταφοράς συμμετεχόντων στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (ή σε όποιους
άλλους χώρους υποδείξει το Ίδρυμα Ωνάση), καθώς και κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Στέγη του
Ιδρύματος Ωνάση (ή σε όποιους άλλους χώρους υποδείξει το Ίδρυμα Ωνάση), κατά τη διάρκεια των
προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Προγράμματος, η AntetokounΒros Academy και η ΑΡΙΟΝΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους
συμμετέχοντες να αποφεύγουν να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα.
2. Αίτηση
•

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για λογαριασμό των αθλητών/αθλητριών.
Η AntetokounΒros Academy δεν θα αποδεχθεί εν γνώσει της οποιασδήποτε μορφής αίτηση συμμετοχής
ή σχετικές προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, χωρίς την
εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα/επίτροπου σε όλα τα επίσημα έγγραφα της αίτησης.

•

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, όπως
προαναφέρθηκε. Για όσες αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να είναι
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία δεν
θα ληφθούν υπόψη.

•

Οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
αξιολόγησης θα λάβουν πόντους bonus υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν τα επίσημα έγγραφα
που πιστοποιούν ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά (βλ. Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών και
Παράρτημα ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθητευόμενων Προπονητών).
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•

Οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται χωρίς κανένα από τα απαιτούμενα έγγραφα ή με μη επίσημα
ή λανθασμένα έγγραφα, θα επισημανθούν ως ελλιπείς και δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.

•

Προτεραιότητα συμμετοχής: Τυχόν αιτήσεις από αθλητές/αθλήτριες που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα
της AntetokounBros Academy κατά τις προηγούμενες χρονιές λειτουργίας (2019-2022) θα
καταχωρούνται, αλλά θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι υποψηφιότητες από
αιτούντες/αιτούσες που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα.

•

Οι 100 υποψήφιοι/-ες που θα προκριθούν, θα κληθούν να απαντήσουν και να αποδεχθούν την
πρόσκληση συμμετοχής στην AntetokounBros Academy εντός μίας (1) ημέρας. Η πρόσκληση θα τους
κοινοποιηθεί στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν απαντήσει εντός μίας ημέρας (1), η πρόσκληση θα δοθεί
στον/στην πρώτο/-η σε σειρά από τους 20 επιλαχόντες/επιλαχούσες.

•

Χορηγός του Προγράμματος θα είναι η NIKE Retail B.V. (NIKE). Στο πλαίσιο της εν λόγω χορηγίας, η
ΝΙΚΕ θα δύναται να κάνει χρήση οπτικοακουστικού περιεχομένου που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος, όπως περιγράφεται και εδώ, για τη δημόσια προβολή της χορηγίας και της συνεργασίας
της με την Ακαδημία. Για τον λόγο αυτόν, οι υποψήφιοι/-ες που θα επιλεχθούν να εγγραφούν στο
Πρόγραμμα της Ακαδημίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη συνημμένη Φόρμα
Παραχώρησης Δικαιωμάτων επί των Εικόνων που απευθύνεται στη ΝΙΚΕ και να την αποστείλουν μαζί με
το μήνυμα αποδοχής της πρόσκλησης στη διεύθυνση apply@antetokounbrosacademy.net, προκειμένου
η πρόσκληση συμμετοχής τους να θεωρηθεί έγκυρη.

•

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς γονέα ή κηδεμόνα/επιτρόπου, ένας αθλητής ή μια αθλήτρια
μπορεί να διαγραφεί από την AntetokounBros Academy. Ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται
οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που δεν είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία της AntetokounBros
Academy και συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των θεατών στις κερκίδες, τη
συμπεριφορά προς άλλους γονείς ή κηδεμόνες/επιτρόπους αθλητών της AntetokounBros Academy ή
άλλες ακαδημίες μπάσκετ, προς τους προπονητές της AntetokounBros Academy και το προσωπικό ή
προς οποιονδήποτε άλλον.

•

Η μη συμμόρφωση αθλητή/αθλήτριας ή μαθητευόμενου/-ης προπονητή/προπονήτριας με την πολιτική
και τους κανόνες της AntetokounBros Academy μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή τους από το
Πρόγραμμα της AntetokounBros Academy (Παράρτημα III).

•

Οι αθλητές/αθλήτριες και οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες που θα επιλεγούν για να
συμμετάσχουν στην AntetokounBros Academy θα λάβουν δωρεάν ενδυμασία. Οι αθλητές/αθλήτριες και
οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες υποχρεούνται να φορούν την ενδυμασία της
AntetokounBros Academy σε κάθε εκδήλωση/προπόνηση και αγώνα και να διατηρούν την ενδυμασία
τους καθαρή και σε καλή κατάσταση.

•

Σε περίπτωση απώλειας της ενδυμασίας της AntetokounBros Academy, η Ακαδημία δεν υποχρεούται να
αντικαταστήσει τα χαμένα ρούχα/αντικείμενα.
3. Τερματισμός Συμμετοχής στην AntetokounBros Academy

•

Σε περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια ή μαθητευόμενος/-η προπονητής/προπονήτρια αποφασίσει να
τερματίσει τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφασή του/της
γραπτώς μέσω email (info@antetokounbrosacademy.net) αναφέροντας τον λόγο της απόφασης αυτής
και κατόπιν η AntetokounBros Academy θα τον/την διαγράψει.

•

Σε περίπτωση απουσίας αθλητή/αθλήτριας ή μαθητευόμενου/-ης προπονητή/προπονήτριας, οι γονείς ή
κηδεμόνες/επίτροποι ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες θα πρέπει να
ενημερώσουν εκ των προτέρων την AntetokounBros Academy μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(info@antetokounbrosacademy.net) αναφέροντας τον λόγο απουσίας και θα πρέπει να υποβάλουν τα
απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. βεβαίωση γιατρού, ανάλογα με την περίπτωση).
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•

Για συχνές απουσίες αθλητή/αθλήτριας ή μαθητευόμενου/-ης προπονητή/προπονήτριας ή απουσίες για
λόγους άλλους εκτός από θέματα υγείας ή δικαιολογημένες, θα είναι αρμόδια η Επικεφαλής Προπονήτρια
της AntetokounBros Academy να αποφασίσει εάν θα του/της επιτραπεί να συνεχίσει στην Ακαδημία ή εάν
θα τερματιστεί η συμμετοχή του/της.

•

Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της συμμετοχής αθλητή/αθλήτριας ή μαθητευόμενου/-ης
προπονητή/προπονήτριας, η AntetokounBros Academy έχει το δικαίωμα να τον/την αντικαταστήσει με
άλλον/άλλη για την υπόλοιπη περίοδο εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή θα επιλεγεί ο/η πρώτος/-η σε
σειρά επιλαχών/επιλαχούσα ή, κατόπιν εξαντλήσεως αυτών, ο/η επόμενος/-η υποψήφιος/-α με το
μεγαλύτερο άθροισμα πόντων και εφόσον προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή
του/της. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου
υποβολής της αίτησης.

•

Οι διαγραμμένοι/-ες αθλητές/αθλήτριες και μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες είναι
υποχρεωμένοι να επιστρέψουν την ενδυμασία της AntetokounBros Academy, δεδομένου ότι πρόκειται
για ιδιοκτησία της Ακαδημίας.

•

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς γονέων, κηδεμόνων/επιτρόπων, αθλητών, μαθητευόμενων
προπονητών, μπορεί να διαγραφούν οι εν λόγω αθλητές/μαθητευόμενοι προπονητές ή να απαγορευτεί
στους εν λόγω γονείς ή κηδεμόνες/επιτρόπους να παρακολουθήσουν τους αγώνες προπόνησης ή/και τα
τουρνουά ή άλλες εκδηλώσεις του Προγράμματος. Ως ανάρμοστη συμπεριφορά κρίνεται οποιαδήποτε
ενέργεια ή παράλειψη που δεν είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία της AntetokounBros Academy και
συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των θεατών στις κερκίδες, τη συμπεριφορά προς
άλλους γονείς ή κηδεμόνες/επιτρόπους αθλητών της AntetokounBros Academy ή άλλες ακαδημίες
μπάσκετ, προς τους προπονητές της AntetokounBros Academy και το προσωπικό ή προς οποιονδήποτε
άλλον.

•

Η μη συμμόρφωση με την πολιτική και τους κανόνες της AntetokounBros Academy ή τις υποδείξεις του
προσωπικού της Ακαδημίας από γονείς ή κηδεμόνες/επιτρόπους αθλητών ή μαθητευόμενους/-ες
προπονητές/προπονήτριες μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και
χωρίς καμία ευθύνη αποζημίωσης.
4. Θέματα Υγείας

•

Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής και συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις,
ο/η υποψήφιος/-α συμμετέχει με δική του/της ευθύνη ή με ευθύνη του/της γονέα ή κηδεμόνα/επιτρόπου
του/της εφόσον είναι κάτω των 18 ετών.

•

Οι υποψήφιοι/-ες 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 μπορούσε να επιδεινωθεί με
τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ακαδημίας. Οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ασθένεια
πρέπει να δηλωθεί από τον/την υποψήφιο/-α ή κηδεμόνα/επίτροπο στο προσωπικό της Ακαδημίας κατά
τη στιγμή υποβολής της αίτησης και πριν από την έναρξη του Προγράμματος της AntetokounBros
Academy. Σε περίπτωση που ο τραυματισμός ή η ασθένεια θεωρηθεί κίνδυνος για την υγεία και την
ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή των άλλων συμμετεχόντων του Προγράμματος, η Ακαδημία
διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον/την υποψήφιο/-α από τη διαδικασία αξιολόγησης και την
περαιτέρω συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα της AntetokounBros Academy, σε περίπτωση που ο/η
υποψήφιος/-α είναι ένας/μία από τους φιναλίστ.

•

Οι υποψήφιοι/-ες αθλητές/αθλήτριες που καλούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της
AntetokounBros Academy θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο
την Κάρτα Υγείας Αθλητή, καθώς και το Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού Αθλητή/Αθλήτριας. Επιπλέον, οι
υποψήφιοι/-ες θα κληθούν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και τα μέτρα που ενδεχομένως να
εφαρμοστούν ως απαραίτητα ή επιβεβλημένα, όπως να υποβάλουν και άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση,
με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγείας κατά του COVID-19 του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) 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.
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•

Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας/επίτροπος αθλητή/αθλήτριας δεν μπορεί να παρέχει το ιατρικό
πιστοποιητικό/έγγραφο με δικά του μέσα, ο/η αθλητής/αθλήτρια υποχρεούται να υποβληθεί στον έλεγχο
υγείας που παρέχει η AntetokounBros Academy. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος έλεγχος υγείας,
όπως περιγράφεται σε αυτήν την παράγραφο, η ΑΡΙΟΝΑ θα συμβληθεί με το Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκειμένου να οριστούν τα ραντεβού ελέγχου υγείας των εν λόγω
αθλητών/αθλητριών. Εάν υποψήφιος/-α αθλητής/αθλήτρια δεν προσέλθει στο προγραμματισμένο
ραντεβού, η συμμετοχή του/της θα ακυρώνεται και η θέση του/της θα παραχωρείται σε επόμενο/-η
διαθέσιμο/-η επιλαχόντα/επιλαχούσα. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η ΑΡΙΟΝΑ δεν θα έχει πρόσβαση και δεν
θα συλλέγει δεδομένα υγείας των συγκεκριμένων αθλητών/αθλητριών που θα υποβληθούν σε τέτοιους
ελέγχους υγείας σε απευθείας συνεννόηση με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

•

Οι υποψήφιοι/-ες, οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες/επίτροποι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι
προπονητές της AntetokounBros Academy, το προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι εθελοντές και/ή
οποιοδήποτε άλλο ιατρικό προσωπικό παρέχεται από την Ακαδημία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για
τραυματισμό, ασθένεια, κλοπή ή βλάβη που μπορεί να υποστεί όποιος/-α συμμετέχει στο Πρόγραμμα της
Ακαδημίας.
5. Βιντεοσκόπηση – Φωτογράφιση

•

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Ακαδημία θα πραγματοποιήσει βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση των
συμμετεχόντων στις προπονήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση
διοργανωθεί, με σκοπό την παρατήρηση και την αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων των
συμμετεχόντων, την προώθηση και τη δημόσια προβολή του Προγράμματος και των σχετικών δράσεων
των εταίρων, καθώς και για λόγους αρχείου της Ακαδημίας.

•

Η Ακαδημία και οι εταίροι της διατηρούν κάθε δικαίωμα που σχετίζεται ή μπορεί να απορρέει από το εν
λόγω οπτικοακουστικό υλικό της βιντεοσκόπησης/φωτογράφισης. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται κάθε
είδους φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση στο Πρόγραμμα της AntetokounBros Academy χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και άδεια της Ακαδημίας.

•

Οι γονείς ή κηδεμόνες/επίτροποι και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα της
AntetokounBros Academy, μέσω της συμμετοχής τους, αναγνωρίζουν και παρέχουν το δικαίωμα
στην Ακαδημία και στους συνεργαζόμενους εταίρους του Προγράμματος (Basketball Incubation
και
ΑΡΙΟΝΑ)
δημιουργίας
με
δικά
τους
μέσα,
συλλογής,
αρχειοθέτησης,
παρουσίασης/επικοινωνίας και δημόσιας αναμετάδοσης των εικόνων και των βιντεοσκοπήσεων,
με οποιοδήποτε μέσο αναμετάδοσης, ως το υλικό αυτό αποκτηθεί μέσω φωτογράφισης και
βιντεοσκόπησης στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ακαδημίας, καθώς και οποιωνδήποτε
αναπαραγωγών ή προσαρμογών αυτού του περιεχομένου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για
τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς και για απεριόριστο αριθμό χρήσεων/τρόπων αξιοποίησης,
καθ’ όλο το νομοθετικά προβλεπόμενο διάστημα ισχύος της προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας. Η χρήση μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) έντυπο και διαδικτυακό
διαφημιστικό υλικό, προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους ιστότοπους της Ακαδημίας και
των εταίρων αυτής ή και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δελτία Τύπου.

•

Η Ακαδημία θα αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της AntetokounBros Academy και
κάθε άλλη σχετική ενημέρωση στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
έχουν δηλώσει 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 ισχύουσα 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
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[Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων] και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 όπως ισχύει – εφεξής
«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 (Ευρώτα 24, 145
64) και η «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», αντιπρόσωπος του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα (Αισχίνου 7, Αθήνα,
105 58).
- Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ΒΑSKETBALL
INCUBATION IKE» ο κ. Κώστας Ιωσηφίδης αποτελεί τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και
μπορεί να επικοινωνήσει κανείς μαζί του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
league@eurohoops.net.
- Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.τα
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στην ισχύουσα
Νομοθεσία και στο παρόν, απευθύνοντας γραπτό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
gdpr@onassis.org, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΡΙΟΝΑ (DPO).
Η Basketball Incubation θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα τηρεί όλα τα στοιχεία των υποψηφίων και των
συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (και δη των ασκούντων τη 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 ως άνω περιγραφόμενης συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Basketball
Incubation θα διαβιβάζει στην ΑΡΙΟΝΑ, η οποία θα ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων, μόνο ορισμένα από τα στοιχεία των συμμετεχόντων και μόνο όσα είναι αναγκαία, όπως αυτά
ορίζονται παρακάτω (βασικά στοιχεία επικοινωνίας), προκειμένου η ΑΡΙΟΝΑ να δύναται να ασκήσει τα
δικαιώματά της όπως περιγράφονται στο παρόν και δη να διοργανώνει τις συμβουλευτικές συνεδρίες, τις
εμψυχωτικές ομιλίες, την επανεκπαίδευση μαθητευόμενων προπονητών, τα καλοκαιρινά μαθήματα, να
μεσολαβεί για τη διενέργεια των ελέγχων υγείας σε αθλητές και για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας.
Το είδος των δεδομένων που θα παρέχονται στην ΑΡΙΟΝΑ είναι:
• Για τις συμβουλευτικές συνεδρίες και τις εμψυχωτικές ομιλίες: πλήρες ονοματεπώνυμο
συμμετεχόντων και πλήρες ονοματεπώνυμο γονέων ή κηδεμόνων στην περίπτωση ανήλικων
συμμετεχόντων.
• Για την επανεκπαίδευση μαθητευόμενων προπονητών: πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία
γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).
• Για τα καλοκαιρινά μαθήματα: πλήρες ονοματεπώνυμο αθλητών και μαθητευόμενων προπονητών,
ημερομηνία γέννησης, ταυτότητα, διαβατήριο και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).
• Για τη διευκόλυνση διεξαγωγής ελέγχων υγείας: πλήρες ονοματεπώνυμο των αθλητών και των
γονέων ή κηδεμόνων/επιτρόπων τους, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας (email και
τηλέφωνο).
• Δεδομένα εικόνων που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους συμμετέχοντες από τις
βιντεοσκοπήσεις/φωτογραφίσεις που θα γίνονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Ομοίως, η
ΑΡΙΟΝΑ δύναται να συλλέγει και να τηρεί δεδομένα εικόνας και ήχου στο πλαίσιο
βιντεοσκοπήσεων/φωτογραφίσεων που θα διενεργεί με δικούς της συνεργάτες.
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Σημειώνεται ότι καθένας από τους ανωτέρω φορείς (Basketball Incubation και ΑΡΙΟΝΑ) θα δύναται να
αναθέτει, για τους σκοπούς της παρούσας, σε τρίτους συνεργάτες την εκτέλεση συγκεκριμένων
επεξεργασιών των δεδομένων (όπως π.χ. φωτογράφους, μοντέρ για τη δημιουργία 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 ατόμων (ηλεκτρονική διεύθυνση) για την αποστολή σε αυτούς ενημερώσεων για παρόμοιες
δράσεις της Ακαδημίας αλλά και των επιμέρους φορέων, μέχρι τα εν λόγω άτομα να ζητήσουν διακοπή αυτής
της ενημέρωσης.
-

Προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται και διάρκεια τήρησης

α) Στοιχεία επαλήθευσης ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.), δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης
(AMKA), πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση φοίτησης σχολείου, εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό KEΠA, φωτογραφίες και κάθε άλλο
έγγραφο/βεβαίωση που καταθέτουν οι υποψήφιοι/-ες, 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 τους/τις αθλητές/αθλήτριες και τους/τις μαθητευόμενους/-ες προπονητές/προπονήτριες όσο και για τους
γονείς ή κηδεμόνες/επιτρόπους τους, προκειμένου να γίνεται επικοινωνία με το εκάστοτε άτομο, αλλά και για
την υλοποίηση των διαδικασιών που αναφέρονται στους παρόντες όρους, όπως είναι η αξιολόγηση του αν
κάποιος/-α υποψήφιος/-α είναι κατάλληλος/-η να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα της Ακαδημίας. Οι
συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες δημοτικές
Αρχές σε περίπτωση που είναι δικαιούχοι κοινωνικών υπηρεσιών.
Τα δεδομένα θα φυλάσσονται από την Basketball Incubation για 5 χρόνια από το τέλος της εκπαιδευτικής
περιόδου στην οποία έλαβαν μέρος οι συμμετέχοντες.
β) Αθλητικές δεξιότητες στο μπάσκετ, προπονητικές δεξιότητες και δεδομένα αξιολόγησης συμπεριφοράς
Τα ανωτέρω στοιχεία θα διατηρούνται από την Basketball Incubation για τους σκοπούς της διαδικασίας
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων.
γ) Δεδομένα υγείας
Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία των συμμετεχόντων θα διατηρούνται από την Basketball Incubation
μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου στην οποία έλαβαν μέρος οι συμμετέχοντες.
δ) Οπτικοακουστικό υλικό
Οι υποψήφιοι/-ες και οι κηδεμόνες/επίτροποι τους παρέχουν, διά της σχετικής αίτησης συμμετοχής, στην
AntetokounBros Academy και στους εταίρους της το δικαίωμα να φυλάσσουν σε ψηφιακή μορφή και να
χρησιμοποιούν το οπτικοακουστικό υλικό που τυχόν θα παραχθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
AntetokounBros Academy, όπως ορίζεται ανωτέρω.
Ειδικότερα, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:
(i)
Για την παρατήρηση και την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης των αθλητών/αθλητριών και των
μαθητευόμενων προπονητών/προπονητριών από τους προπονητές και το προσωπικό της Ακαδημίας.
(ii)
Για την αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων και προπονήσεων, για την προώθηση και τη
δημόσια προβολή της Ακαδημίας, των δράσεων και των ιδανικών της, του Προγράμματος, αλλά και σχετικών
δράσεων των εταίρων, με μέσα που θα επιλέξουν οι ίδιοι, όπως είναι οι δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο (στον
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επίσημο ιστότοπο της Ακαδημίας, στους ιστότοπους της Eurohoops.net, της ΑΡΙΟΝΑ ή/και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αυτών) ή τα δελτία Τύπου σε τηλεοπτικά, ψηφιακά και έντυπα μέσα και σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για αρχειακούς σκοπούς.

(iii)

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 (π.χ. πνευματικής ιδιοκτησίας) ή υπέχουν κάποια υποχρέωση εκ του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη
τις απαιτήσεις της ισχύουσας 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
των
αθλητών/αθλητριών
και
των
μαθητευόμενων
προπονητών/προπονητριών στην πορεία 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
συμμετείχαν οι αθλητές/αθλήτριες και οι μαθητευόμενοι/-ες προπονητές/προπονήτριες.
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 ό,τι αφορά στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση και την αξιολόγηση των υποψηφίων αλλά και
για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όπως και για την επεξεργασία του παραχθέντος
οπτικοακουστικού υλικού, η εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και η αποδοχή τους από
τους/τις υποψηφίους είναι η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.
Στοιχεία που απαιτούνται εκ του νόμου για τη λειτουργία της Ακαδημίας και τη 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 των αθλητών/αθλητριών, για
λόγους ιατρικής διάγνωσης, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση 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/-ουσα ή οι
κηδεμόνες/επίτροποι τους είναι υπεύθυνοι να παράσχουν στους ανωτέρω φορείς τα εν λόγω
απαιτούμενα στοιχεία και να ενημερώνουν εγκαίρως για τυχόν αλλαγές σε αυτά, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
-

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Κάθε σχετιζόμενο υποκείμενο δεδομένων (γονέας, κηδεμόνας/επίτροπος, αθλητής/αθλήτρια,
συμμετέχων/-ουσα) έχει το δικαίωμα, υπό τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και σύμφωνα με
την ισχύουσα 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 άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δικαίωμα διόρθωσης, οι υποψήφιοι/-ες έχουν το δικαίωμα να
ζητήσουν από κάθε αντίστοιχο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στο παρόν, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους/τις
ίδιους/-ες. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, παρέχεται το δικαίωμα στους/στις
αιτούντες/αιτούσες να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν ατελή ή λανθασμένα προσωπικά δεδομένα
τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης, μόνο εφόσον αυτή συμπληρωθεί
πριν από τις προθεσμίες υποβολής συμμετοχών στο Πρόγραμμα.
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Εφόσον προβλέπεται η συγκατάθεση ως νομική βάση της επεξεργασίας, 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.

Οι υποψήφιοι/-ες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας
Δεδομένων (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr), εάν
πιστεύουν ότι τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων τους παραβιάζονται.
Η Ακαδημία και όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι στο Πρόγραμμα έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο
ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων.
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 ΕΟΔΥ 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/συμμετέχουσα, μέσω της υπογραφής και υποβολής των
σχετικών αιτήσεων και εγγράφων, τους αποδέχεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
• Όλοι και όλες οι υποψήφιοι/-ες θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων και αυτοί/-ές με την υψηλότερη
συνολική βαθμολογία θα λάβουν πρόσκληση για να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις για τη νέα σεζόν.
• Τυχόν αιτήσεις που θα ληφθούν από αθλητές/αθλήτριες ή μαθητευόμενους/-ες προπονητές/προπονήτριες
προηγούμενων σεζόν (2019-2022) θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι υποψηφιότητες από
αιτούντες/αιτούσες που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (2021) (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 Εφορίας 2021

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)
10-16 ετών (γεννημένος/-η από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2012)

Πιστοποιητικό Γέννησης, Διαβατήριο

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια
1+2:

Για υποψήφιους/-ες που πληρούν περισσότερα από ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, όλοι οι αντίστοιχοι
πόντοι θα προσμετρηθούν.
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 ετήσιο εισόδημα ανώτερο των 20.001€ μπορούν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, αλλά
θα λάβουν 0 πόντους στο εισοδηματικό κριτήριο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, η προτεραιότητα θα δοθεί βάσει του χρόνου αποστολής της αίτησης.
Μόνο όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες αθλητές/αθλήτριες είναι σε καλή φυσική κατάσταση θα ληφθούν υπόψη κατά την
αξιολόγηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθητευόμενων Προπονητών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ετήσιο εισόδημα 2021 (1)
Α – Εισόδημα Άγαμων Υποψηφίων
0 – 1.500€

3

1.501 – 3.000€

2

3.001€ – 5.000€

1

5.001€ ή παραπάνω

0

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας 2021

B – Οικογενειακό Εισόδημα Έγγαμων
Υποψηφίων
0 – 2.700€

3

2.701€ – 4.000€

2

4.001€ – 6.000€

1

6.001€ ή παραπάνω

0

Κοινωνικά Κριτήρια (2)
Μονογονεϊκή οικογένεια

3

Γονέας με 3 παιδιά και πάνω

2

Γονέας με 1 ή 2 παιδιά

1

Άνεργος

1

Άνεργος/-η σύζυγος

1

Με παιδί/παιδιά ή/και 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

Προϋπόθεση

Επιπλέον γλώσσες: Αραβικά, Φαρσί

Προαιρετικό

Βιογραφικό σημείωμα

Εμπειρία Μπάσκετ (4) Εμπειρία ως παίκτης/παίκτρια ή
προπονητής/προπονήτρια

Προϋπόθεση

Βιογραφικό σημείωμα

Ηλικιακός Παράγοντας (5) 18-25 χρονών

Προϋπόθεση

Πιστοποιητικό Γέννησης, Διαβατήριο,
Ταυτότητα

Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μόνο οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα ληφθούν υπόψη.
Κριτήρια 1+2: Για υποψήφιους/-ες που πληρούν περισσότερα από ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι αντίστοιχοι
πόντοι θα προσμετρηθούν.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της υψηλότερης συγκεντρωτικής βαθμολογίας και κατόπιν θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, η προτεραιότητα θα δοθεί βάσει του χρόνου αποστολής της αίτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ANTETOKOUNBROS ACADEMY
Αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα συμμορφώνονται με τις πολιτικές fair play και
το ήθος της Ακαδημίας.
Η Ακαδημία αποσκοπεί να παράσχει μια θετική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες. 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 – Εντός και εκτός γηπέδου, ο αλληλοσεβασμός είναι δεδομένος. Η χειραψία και η αλληλοβοήθεια
πριν και μετά την προπόνηση ή τον αγώνα είναι ύψιστης σημασίας. Οι προσβολές, ο εκφοβισμός (bullying)
και ανάλογες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και δεν θα γίνουν ανεκτές.
ΓΟΝΕΙΣ – Όλοι οι αθλητές/αθλήτριες αποτελούν μέλη της κοινότητας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
σεβόμαστε τους πάντες και τους αντιμετωπίζουμε με δίκαιο τρόπο. Όπως κι εσείς, έτσι και οι γονείς και
κηδεμόνες/επίτροποι συμπαικτών και αντιπάλων βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τα παιδιά
τους να διασκεδάζουν, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να κάνουν νέες φιλίες.
(β) ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τους προπονητές, τους αθλητές, το προσωπικό, τους εργαζομένους
Στο Πρόγραμμα αυτό της Ακαδημίας, διάφοροι εργαζόμενοι στον χώρο του μπάσκετ, αθλητές ή και
μαθητευόμενοι προπονητές εμπλέκονται στη διεξαγωγή των προπονήσεων, ενώ οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι
για τη διεξαγωγή των αγώνων και των τουρνουά. Οποιαδήποτε ενέργεια δημόσιας προσβολής των
εργαζομένων ή του προσωπικού της Ακαδημίας από γονείς, κηδεμόνες/επιτρόπους ή αθλητές (π.χ. με
χειρονομίες, φωνές κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτή και δεν θα γίνει ανεκτή.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ζητήματος με εργαζόμενο ή άλλον/-η παίκτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
την Επικεφαλής Προπονήτρια κατ’ ιδίαν για να τον ενημερώσετε. Μην πλησιάσετε ή φωνάξετε 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. Μέσα από
το ομαδικό αγώνισμα 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 και τις
συμμετέχουσες αθλήτριες να παραμένουν ταπεινοί/-ες είτε κερδίσουν είτε χάσουν και να ενεργούν ως μέλη
μιας ευρύτερης ομάδας. Ο ισότιμος χρόνος αγώνα/εξάσκησης για κάθε αθλητή και αθλήτρια διασφαλίζει την
ενθάρρυνση της ομάδας ως συνόλου αντί να εστιάζει στους καλύτερους παίκτες.
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