
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Η είσοδος γίνεται μόνο με την επίδειξη της Κάρτας Εισόδου.
2. Η χρήση γίνεται μόνο τις ημέρες και ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα λειτουργίας για τα

φυσικά πρόσωπα και το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την εποχή, εξαιρουμένων των
ημερών που πραγματοποιείται στο Στάδιο άλλη εκδήλωση, κατά τις οποίες δεν ισχύει η
Κάρτα Εισόδου και για τις οποίες θα υπάρχει δημόσια ειδοποίηση.

3. Επιτρέπεται μόνο η χρήση των προκαθορισμένων χώρων του Σταδίου για τα φυσικά πρόσωπα
και απαγορεύεται η προσέγγιση των υπόλοιπων χώρων και ειδικότερα η προσέγγιση και
χρήση του Κεντρικού Σταδίου και η προσέγγιση χώρων με απαγορευτικές σημάνσεις

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών οργάνων των εγκαταστάσεων.
5. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά προκληθεί κατά την διάρκεια της χρήσης αποκαθίσταται από

όποιον την προκαλεί και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επισύρει την προσωρινή ή
μόνιμη αποβολή του χρήστη.

6. Δεν επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευση και κάθε μορφής κερδοσκοπία από τους χρήστες
και η παράβαση επισύρει μόνιμη αποβολή.

7. Δεν επιτρέπεται σε οιονδήποτε ακόμη και στους πτυχιούχους επαγγελματίες προπονητές
αθλημάτων να συγκροτούν τμήματα και να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ανταποδοτικά
χωρίς ειδική άδεια.

8. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των οδηγιών και των υποδείξεων του υπευθύνου του
Παμπελοποννησιακού Σταδίου και η παράβαση επισύρει την προσωρινή ή μόνιμη αποβολή.

9. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση της προπόνησης των αθλητών συλλόγων και είναι
υποχρεωτική η τήρηση των οδηγιών του προσωπικού για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση
των χώρων.

10. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, διαφωνία και ειδικότερα παρενόχληση οι χρήστες είναι
υποχρεωμένοι να απευθύνονται στον υπεύθυνο και δεν επιτρέπεται η αυτοδικία.

11. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και η παραβίαση τους
επισύρει την προσωρινή ή μόνιμη αποβολή.

12. Για τη δική σας ασφάλεια και των συναθλουμένων σας πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τον
υπεύθυνο, σε περίπτωση αδιαθεσίας, τραυματισμού ή ατυχήματος που αντιληφθείτε κατά
την διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις και να τηρήσετε τις οδηγίες του.

13. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στις εγκαταστάσεις μετά τη λήξη του ωραρίου χρήσης.

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :

Καθημερινές: 8.30΄- 11.30΄ & 18.00΄- 21.00΄

Σάββατο-Κυριακή: θα υπάρξει σχετική ενημέρωση

Αργίες: Κλειστό


