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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ       

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Η κράτηση των γηπέδων πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικά, μέσω της γραμματείας του YTC. 
 

• Οι αθλούμενοι μπορούν να κάνουν κράτηση γηπέδου έως και 48 ώρες πριν το παιχνίδι. 
 

• Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί εμπρόθεσμα (χωρίς οικονομική επιβάρυνση) το αργότερο 4 ώρες 
πριν την προκαθορισμένη ώρα, κατόπιν μόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας με την γραμματεία.  
 

• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ακύρωσης της κράτησης, ή μη προσέλευσης του/της 
αθλούμενου/ης, η κράτηση χρεώνεται κανονικά. 
 

• Ο/Η αθλούμενος/η δεν μπορεί να προβεί σε νέα κράτηση εάν δεν έχει κάνει χρήση ή ακύρωση 
της προηγούμενης κράτησης και εάν δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 
 

• Το YTC έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κράτηση γηπέδου σε αθλούμενο/η που έχει προβεί σε 
επανειλημμένες ακυρώσεις κρατήσεων. 
 

• Το YTC μπορεί να προβεί σε ακύρωση της κράτησης για τις ανάγκες της ακαδημίας. 
 

• Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων που επιτρέπεται να κάνει χρήση του γηπέδου σε μία κράτηση 
είναι 4 (διπλό παιχνίδι). 
 

• Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών εκμάθησης του τένις, με καταβολή ή μη αμοιβής, σε 
οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τα γήπεδα, είτε από προπονητές που δεν ανήκουν στην προπονητική 
ομάδα του YTC. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται ο αθλούμενος/η να φέρει μαζί του προπονητικό 
εξοπλισμό όπως καλάθι, κανονάκι κλπ. 

 

• Για να ενημερώνεστε εάν το παιχνίδι θα πραγματοποιείται σε άσχημες καιρικές συνθήκες, 
οφείλετε  να επικοινωνείτε με την γραμματεία. 
 

• H συμμετοχή των αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες γίνεται με δική τους ευθύνη. Το 
YTC και το προσωπικό του δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα 
συμβούν κατά την άθληση όλων των ανωτέρω δικαιούχων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν ατομική 
ευθύνη τόσο για τυχόν τραυματισμό τους, ή συνέπεια υφισταμένων ή προ υπαρχουσών 
παθολογικών καταστάσεων. 
 

• Ο/Η αθλούμενος/η οφείλει να τηρεί τους όρους συμμετοχής και κανονισμό λειτουργίας του YTC. 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΑ ΩΡΑ 

Οι χρεώσεις είναι ανά γήπεδο (όχι ανά άτομο) 
 

• Καθημερινά 09:00 – 16:00 : 12 € / ώρα 

                              

                             Καθημερινά 16:00 – 23:00                     

•           & 

                             Σαββατοκύριακο 09:00 – 22:00            

 

• Διπλό παιχνίδι (4 άτομα) : επιπλέον χρέωση 5 € στις ανωτέρω τιμές 

 
 

 

18 € / χωρίς χρήση φώτων 

24 € / με χρήση φώτων 
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