
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TOYΡNOYA VOLLEY ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 το ΤΕΙ Αθήνας θα χρησιμοποιήσει τις Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την διεξαγωγή τουρνουά VOLLEY και ΜΠΑΣΚΕΤ στα οποία 

μπορούν να συμμετάσχουν σπουδαστές, καθηγητές και εργαζόμενοι του Ιδρύματος. 

Τα Τουρνουά θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης». 

Η τελική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων μετατίθεται στις 19 

Φεβρουαρίου 2016. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Εαρινό Εξάμηνο.  

Πληροφορίες στο γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας, τηλέφωνο: 210 5385148  

Για ενημέρωση για τις αθλητικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Αθήνας :  

Στο www.teiath.gr / υπηρεσίες / Γραφείο Φ.Α.  

στο Facebook / gym tei athinas  

Υπεύθυνη καθηγήτρια Φ.Α. για το Μπάσκετ : Σφύρη Ελένη 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Φ.Α. για το Volley: Τερτίπη Νίκη 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς και καθηγητές και 

διοικητικοί υπάλληλοι. 

 Η κάθε ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από σπουδαστές ενός τμήματος. Μόνο ελλείψει αρκετών 

σπουδαστών ενός τμήματος για συμπλήρωση μόνο μιας ομάδας μπορούν να συμμετέχουν 

σπουδαστές της ίδιας σχολής.  

 Οι ομάδες μπορούν να είναι μικτές (σπουδαστές - σπουδάστριες). 

 Οι ομάδες στο Μπάσκετ θα απαρτίζονται μέχρι 10 παίκτες. Στο Volley θα εξαρτηθεί από τον 

αριθμό των συμμετεχόντων. 

 Η κάθε ομάδα θα ορίσει έναν αρχηγό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα του και θα 

έρχεται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.  

 Όλοι οι συμμετέχοντες, ανά ομάδα θα πρέπει να δηλώσουν ονοματεπώνυμο, Α.Μ., τμήμα και 

τηλέφωνο στο Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ( υπεύθυνος για την συγκέντρωση τους ο αρχηγός 

της κάθε ομάδας). 

 Για να μπορέσει να συμμετάσχει, είναι απαραίτητο, ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει προσκομίσει 

κάρτα γυμναστηρίου ή βεβαίωση γιατρού ή υπεύθυνη δήλωση ότι «…έχω γνώση της 

κατάστασης της υγείας μου και λαμβάνω την ευθύνη για την συμμετοχή μου στο εσωτερικό 

πρωτάθλημα Μπάσκετ / Volley του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 ». Για την 

διευκόλυνση της διεξαγωγής των Τουρνουά τα ανωτέρω χαρτιά καλό είναι να συγκεντρωθούν 

από τον αρχηγό της κάθε ομάδας και να δοθούν στις υπεύθυνες Καθηγήτριες Φ.Α. πριν την 

έναρξη των Τουρνουά. 


