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Μέλη Ομίλου
1. Τι είναι Μέλος Ομίλου;
Μέλος Ομίλου ονομάζεται κάθε άτομο που έχει υποβάλει αίτηση να γίνει Μέλος, έχει
δεχτεί τους Κανονισμούς του Ομίλου, η αίτηση του έχει γίνει αποδεκτή από το
Διοικητικό Συμβούλιο και έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή του μέσα στα
επιτρεπτά χρονικά πλαίσια.
2. Πόσο στοιχίζει η συνδρομή;
Η ετήσια συνδρομή στοιχίζει 70 ευρώ. Η φοιτητική ετήσια συνδρομή στοιχίζει 35
ευρώ.
3. Πως μπορώ να γίνω Μέλος του Ομίλου;
Συμπληρώστε την αίτησή σας είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.
Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας:
http://nicosiasailingclub.com
4. Υπάρχει συνδρομή για οικογένειες?
Η ετήσια συνδρομή καλύπτει και οικογένειες με παιδιά μέχρι 21 ετών. Μετά την ηλικία
των 21 ετών, τα παιδιά πρέπει να υποβάλουν δική τους αίτηση (βλέπε επίσης
φοιτητικη συνδρομή).
5. Υπάρχουν διαφορετικά προνόμια για κάποιες ομάδες μελών;
Όλα τα Μέλη ανεξαιρέτως λαμβάνουν της ίδιας διαχείρισης και έχουν τα ίδια οφέλη
και υποχρεώσεις.
6. Ποια περίοδο καλύπτει η συνδρομή Μέλους;
Η ετήσια συνδρομή Μέλους (συμπεριλαμβανομένων των τελών αποθηκευτικών
χώρων και ντουλαπιών) καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος, από την 1η Ιανουαρίου
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
7. Πότε πρέπει να πληρώσω τη συνδρομή μου;
Οι συνδρομές είναι πληρωτέες προκαταβολικά στην αρχή της εκάστοτε περιόδου.
Υπενθυμίσεις σχετικά με τα τέλη της συνδρομής στέλνονται πριν τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους. Τα Μέλη παροτρύνονται να πληρώσουν τα τέλη τους το
γρηγορότερο δυνατό. Αυτό συμβάλλει στην έγκαιρη διεξαγωγή του απαραίτητου
καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ομίλου ώστε να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένες για την περίοδο αιχμής.
8. Υπάρχει προθεσμία για την πληρωμή;
Ναι. Για το 2019, τα τέλη συνδρομής πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου
2019. Για τα επόμενα χρόνια θα ανακοινωθούν ξεχωριστά οι ισχύουσες προθεσμίες.
Μέλη με καθυστερημένα τέλη συνδρομής και/ή αποθηκευτικών χώρων μπορεί να
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διαγραφούν και/ή δυνατόν να μετακινηθεί ο εξοπλισμός τους από το χώρο
αποθήκευσης. Ο Όμιλος διαβεβαιώνει ότι αποστέλλονται πολλαπλές και επαρκείς
ειδοποιήσεις, ώστε όλα τα Μέλη να εξοφλούν τα τέλη τους εγκαίρως.
9. Πως μπορώ να πληρώσω;
Η πιο εύκολη μέθοδος είναι η χρήση του ηλεκτρονικού μας συστήματος πληρωμών
μέσω JCC Smart. Επίσης μπορείτε να πληρώσετε με τραπεζική μεταφορά ή
αυτοπροσώπως στον Ομίλο.

Προνόμια Μελών
1. Ποιοί χώροι του Ομίλου μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα Μέλη;
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου αποτελούνται από τον εσωτερικό χώρο στάθμευσης,
την καντίνα, το χώρο για ξαπλώστρες, τα ντους, τις τουαλέτες, τις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης (εμπορευματοκιβώτια και θυρίδες), τον χώρο προετοιμασίας
εξοπλισμού. Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους χώρους του Ομίλου.
2. Μπορώ να εγγραφώ στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία;
Ναι, όλα τα Μέλη μπορούν να εγγραφούν στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία και να λάβουν
μέρος σε αγώνες (μετά από την έγκριση του εκπαιδευτή)
3. Επωφελούμαι εκπτώσεων όταν παραγγέλνω φαγητά/ποτά από την καντίνα;
Η καντίνα προσφέρει μειωμένες τιμές σε όλα τα Μέλη και τους προσκεκλημένους
τους. Ο Όμιλος διαβεβαιώνει ότι οι τιμές είναι όσο το δυνατό χαμηλές, και καλεί όλα
τα Μέλη να υποστηρίζουν την καντίνα.
4. Μπορώ να επωφεληθώ εκπτώσεων για μαθήματα ή ενοικιάσεις;
Ναι, η σχολή ιστιοσανίδας του Ομίλου προσφέρει ορισμένες εκπτώσεις στα
μαθήματα και την ενοικίαση εξοπλισμού σε όλα τα Mέλη του Ομίλου.
5. Μπορώ να ενοικιάσω λέιζερ ή άλλο εξοπλισμό;
Ναι, τα Μέλη μπορούν να ενοικιάζουν λέιζερ και άλλο ιστιοπλοϊκό εξοπλισμό σε
μειωμένες τιμές.
6. Μπορώ να προσκαλέσω άλλα άτομα;
Βεβαίως και μπορείτε να καλέσετε όσους προσκεκλημένους επιθυμείτε υπό
ορισμένες προϋποθέσεις (βλέπε παρακάτω).
Υποχρεώσεις Μελών
1. Τα Μέλη, οι οικογένειες αυτών και οι προσκεκλημένοι τους πρέπει να
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς λειτουργίας του Ομίλου όταν
βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου.
2. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για τη εφαρμογή των κανονισμών τόσο από άλλα Μέλη, όσο
και από τους προσκεκλημένους και άλλους επισκέπτες.
3. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την άριστη φιλοξενία προσκεκλημένων και την
προσέλκυση νέων Μελών που θα επιδείξουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του
Ομίλου.
4. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα να προτρέπουν τους τακτικους Προσκεκλημένους τους
όπως εγγραφούν σαν Μέλη.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποβάλει ή να αρνηθεί την είσοδο εντός
του Ομίλου σε οποιοδήποτε Μέλος ή άτομο του οποίου η συμπεριφορά είναι αντίθετη
προς τους κανονισμούς του Ομίλου.
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Προσκεκλημένοι
1. Ποιοι θεωρούνται προσκεκλημένοι;
Προσκεκλημένοι είναι τα άτομα που εισέρχονται εντός των εγκαταστάσεων του
Ομίλου, κατόπιν πρόσκλησης από Μέλος του Ομίλου και συνοδεύονται από το
Μέλος αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.
2. Πόσες φορές μπορώ να εισέλθω εντός του Ομίλου ως προσκεκλημένος;
Προσκεκλημένοι που επισκέπτονται τον Όμιλο περισσότερο από πέντε φορές μέσα
σε ένα ημερολογιακό έτος υποχρεούνται να γίνουν Μέλη του Ομίλου.
Προνόμια Προσκεκλημένων
1. Ποιους χώρους του Ομίλου μπορώ να χρησιμοποιήσω ως προσκεκλημένος;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καντίνα, την περιοχή των ξαπλώστρων, τα ντους,
τις τουαλέτες, το χώρο προετοιμασίας εξοπλισμού. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τις εσωτερικές θέσεις στάθμευσης, αλλά εκτός ημερών και ωρών
αιχμής. Σε μέρες/ώρες αιχμής θα πρέπει να παρκάρετε έξω και να δώσετε
προτεραιότητα στα Μέλη του Ομίλου για τις εσωτερικές θέσεις.
2. Ποιους χώρους του Ομίλου δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ως
προσκεκλημένος;
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
(εμπορευματοκιβώτια και θυρίδες).
3. Θα πάρω πρόστιμο αν παρκάρω μέσα;
Όχι, αλλά η στάθμευση έξω στις μέρες αιχμής είναι μια ευγενική χειρονομία προς τα
Μέλη του Ομίλου που πληρώνουν συνδρομή.
Μαθητές σχολής Ιστιοσανίδας
1. Σχετικά με σχολή ιστιοσανίδας?
Ο Όμιλος διαθέτει σχολή ιστιοσανίδας με την επωνυμία All You Can Surf. Η σχολή
είναι είναι υπεύθυνη για μαθήματα και ενοικιάσεις εξοπλισμού για αρχάριους και
προχωρημένους, Stand Up Paddle (SUP) boards, καγιάκ, κανό και άλλα.
2. Ποιοί θεωρούνται μαθητές της σχολής ιστιοσανίδας;
Αυτοί που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και παρακολουθούν μαθήματα
ή ενοικιάζουν εξοπλισμό από τη σχολή.
3. Ποιους χώρους του Ομίλου μπορώ να χρησιμοποιήσω ως μαθητής της σχολής
ιστιοσανίδας;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό χώρο στάθμευσης, την καντίνα, την
περιοχή των ξαπλώστρων, τα ντους, τις τουαλέτες, το χώρο προετοιμασίας και την
περιοχή ιστιοπλοΐας.
4. Ποιους χώρους του Ομίλου δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ως μαθητής της
σχολής ιστιοσανίδας;
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
(εμπορευματοκιβώτια και θυρίδες).
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5. Μπορώ να επωφεληθώ εκπτώσεων για μαθήματα ή ενοικιάσεις;
Τα Μέλη του Ομίλου μπορούν να επωφεληθούν συγκεκριμένων εκπτώσεων σε
μαθήματα και ενοικίαση εξοπλισμού.
Επισκέπτες Ομίλου
1. Ποιοι θεωρούνται επισκέπτες του Ομίλου;
Επισκέπτες του Ομίλου είναι τα άτομα που δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω κατηγορίες (Μέλη, Προσκεκλημένοι ή Μαθητές της σχολής ιστιοσανίδας)
2. Ποιους χώρους του Ομίλου μπορώ να χρησιμοποιήσω ως επισκέπτης;
Κανένας χώρος του Ομίλου δεν διατίθεται για επισκέπτες.
3. Μπορώ να έχω πρόσβαση στην παραλία;
Βεβαίως, μπορείτε να εισέλθετε στον Ομίλο με αποκλειστικό σκοπό να έχετε
πρόσβαση στη παραλία.
Καντίνα
1. Ποιά περιοχή ανήκει στην καντίνα;
Η περιοχή της καντίνας αποτελείται από την κουζίνα, το μπαρ και το καθιστικό.
2. Σε ποιον ανήκει η Καντίνα;
Η καντίνα ανήκει στον Ομίλο.
3. Ποιός διαχειρίζεται την Καντίνα;
Η διαχείριση της έχει ανατεθεί στον Στέλιο Σφηκουρή και επιδοτείται από τον Όμιλο,
ώστε να εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα τα Μέλη και τους προσκεκλημένους
τους.
4. Τι θα πληρώσω για φαγητό ή ποτό;
Οι τιμές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα προς όφελος των Μελών, των
προσκεκλημένων και των επισκεπτών.
5. Δικαιούμαι να καθίσω στην περιοχή της Καντίνας χωρίς να παραγγείλω κάτι;
Τα τραπέζια παραχωρούνται με σειρά προσέλευσης, δίνοντας προτεραιότητα στους
πελάτες της Καντίνας.
6. H Καντίνα παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση;
Ναι, αλλά θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν καθαρίζατε το τραπέζι σας πριν φύγετε.
7. Μπορώ να φέρω το δικό μου φαγητό ή ποτό στον Ομίλο;
Ναι, αλλά δεν μπορείτε να τα καταναλώσετε στην περιοχή της Καντίνας.
Ξαπλώστρες
1. Σε ποιον ανήκουν οι ξαπλώστρες;
Οι ξαπλώστρες ανήκουν στον Ομίλο.
2. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ξαπλώστρες;
Οι ξαπλώστρες είναι προς διάθεση των Μελών και των προσκεκλημένων τους και
δίνεται σειρά προτεραιότητας.
3. Υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση των ξαπλώστρων;
Όχι, η χρήση των ξαπλώστρων είναι δωρεάν για τα Μέλη και τους προσκεκλημένους.
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4. Μπορώ να φέρω το δικό μου φαγητό και ποτό και να το καταναλώσω στην
περιοχή των ξαπλώστρων;
Ναι, μπορείτε αλλά η υποστήριξη της Καντίνας ενθαρρύνεται και εκτιμάται.
Αποθήκευση
1. Περιορισμένος χώρος μέσα στα εμπορευματοκιβώτια και τις θυρίδες είναι διαθέσιμος
για τα Μέλη του Ομίλου με σειρά προτεραιότητας.
2. Τα τέλη της ενοικίασης πληρώνονται προκαταβολικά ετησίως μαζί με τα τέλη
συνδρομής.
3. Ο χώρος ενοικίασης προορίζεται για τον εξοπλισμό που σχετίζεται μόνο με αθλητικές
δραστηριότητες που εκτελούνται στον Ομίλο.
4. Ο εξοπλισμός των μελών που δεν έχουν διευθετήσει την πληρωμή της συνδρομής
τους μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο σημείο.
Ο εξοπλισμός θα φυλάγεται εκεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και
στη συνέχεια μπορεί να απομακρυνθεί από τους χώρους του Ομίλου ή να πεταχτεί.
Σε περίπτωση που μετά από αυτά διευθετηθούν τα τέλη της συνδρομής δεν υπάρχει
εγγύηση ότι οι θέσεις θα είναι ακόμη διαθέσιμες.
5. Τα Μέλη πρέπει να αποθηκεύουν τον εξοπλισμό τους στις διαθέσιμες θέσεις
αποθήκευσης. Παραπεταμένος εξοπλισμός ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που
δεν πληρεί τους κανονισμούς αποθήκευσης μπορεί να αφαιρεθεί από τον υπεύθυνο
των εγκαταστάσεων.
6. Ο Όμιλος δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
7. Η ασφάλεια είναι αρκετά βασική με μια απλή κλειδαριά για ασφάλεια των
εμπορευματοκιβωτίων. Αν και υπάρχει σε λειτουργία σύστημα συναγερμού και
κάμερες, η φύλαξη του εξοπλισμού σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο Όμιλος δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές.
8. Οι αποθηκευτικοί χώροι επιτηρούνται από τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων και
καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα..
9. Απαγορεύεται η μετακίνηση του αποθηκευμένου εξοπλισμού από μια θέση σε άλλη
χωρίς τη συγκατάθεση του υπεύθυνου εγκαταστάσεων, ο οποίος πρέπει να
σημειώσει την πράξη ώστε τα αρχεία να είναι ενημερωμένα.
10. Άγνωστος ή μη αναγνωρίσιμος εξοπλισμός που έχει αποθηκευτεί ή μετακινηθεί χωρίς
προηγούμενη συμφωνία μπορεί να απομακρύνεται.
11. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για αποθηκευτικούς χώρους που
άδειάζονται/αδρανοποιούνται κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Άλλα
1. Ποιες ώρες είναι ανοιχτό ο Όμιλος;
Παρακαλούμε όπως παρατηρείτε τις ώρες λειτουργίας που αναρτώνται κατά καιρούς
στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου.
2. Μπορώ να φέρω το κατοικίδιό μου;
Τα κατοικίδια επιτρέπονται εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου υπό την
προϋπόθεση ότι κρατούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν ζημιές ή
ενοχλήσεις στα Μέλη και στους προσκεκλημένους τους.
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Κολύμβηση
1. Μπορώ να κολυμπήσω γύρω από την περιοχή του Ομίλου;
Παρακαλείσθε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδό σας στο νερό, λόγω
ιστιοσανίδων που πιθανώς να κινούνται με ψηλές ταχύτητες και ειδικά τι ημέρες με
δυνατούς άνεμους. Εάν δεν είστε βέβαιοι να ζητήσετε από κάποιον να σας υποδείξει
την επιτρεπόμενη περιοχή κολύμβησης.
2. Υπάρχει ναυαγοσώστης σε υπηρεσία;
Δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες σε υπηρεσία.

