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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
1. Στις εξορμήσεις μας συμμετέχουν μόνο μέλη μας. Όσοι δεν είναι μέλη, πρέπει να
συμπληρώσουν αίτηση και να υπογράψουν ότι αποδέχονται τους όρους του συλλόγου, να
πληρώσουν 10€, και να πάρουν αριθμό μητρώου μέλους. Όσοι γράφονται από Ιανουάριο μέχρι
Ιούλιο, οφείλουν μετά την 2η συμμετοχή τους σε εκδρομή να καταβάλλουν άλλα 15€ και το
σύνολο, δηλ. 25€,(νέοι μέχρι 26 χρονών πληρώνουν σύνολο 15€) θα είναι η συνδρομή μέλους
του τρέχοντος έτους.
2. Όσοι γράφονται από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, οφείλουν μετά την 2η συμμετοχή τους σε
εκδρομή να καταβάλλουν άλλα 15€ και το σύνολο, δηλ. 25€,(νέοι μέχρι 26 χρονών πληρώνουν
σύνολο 15€) θα καλύπτει την συνδρομή μέλους για το τρέχων και το επόμενο έτος.
3. Σε όλες τις εξορμήσεις μας, καταβάλλουν όλοι οι συμμετέχοντες 3€ για ενίσχυση του
συλλόγου. Επιπλέον χρέωση αφορά τα έξοδα για το λεωφορείο και το ξενοδοχείο ή καταφύγιο,
που μοιράζονται ισομερώς σε όλους τους συμμετέχοντες Όταν η μεταφορά γίνεται με ΙΧ,
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το ποσό για τα έξοδα ανάλογα την απόσταση και τα
άτομα που επιβαίνουν σε κάθε αυτοκίνητο.
4. Στις εξορμήσεις με λεωφορείο πληρώνεται όλο το ποσό μέχρι την ημερομηνία που έχει
ορίσει ο αρχηγός. Σε περίπτωση μη συμμετοχής, επιστρέφονται χρήματα μόνο όταν η θέση
καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο.
5. Οι αρχάριοι πρέπει να ξεκινούν από τις διαδρομές δυσκολίας Α και μετά να προχωρούν στα
επόμενα στάδια.
6. Για να πάρει μέρος κάποιος σε αναβάσεις πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό,
κυρίως ορειβατικά μποτάκια και μπατόν. Σε κάθε σακίδιο πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα
μικρό φαρμακείο, φακός κεφαλής, σφυρίχτρα, μία αλλαξιά ρούχα τυλιγμένα σε πλαστική
σακούλα, ξηρά τροφή και νερό.
7. Ο αρχηγός έχει δικαίωμα να αποκλείσει από την ανάβαση, άτομο ή άτομα που κατά την
κρίση του δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ή τις σωματικές ικανότητες για την
συγκεκριμένη ανάβαση.
8. Κατά την διάρκεια της ανάβασης όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν κατά
γράμμα τις οδηγίες του αρχηγού, να είναι συνεργάσιμοι και να συμβάλλουν στην ενότητα της
ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνιών ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ανάβαση και
άπαντες οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφαση του.
9. Εάν ο αρχηγός κρίνει , πως κάποιοι παράγοντες, π.χ. οι καιρικές συνθήκες, δεν συντελούν
στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της ανάβασης, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την
ανάβαση ή το υπόλοιπο της ανάβασης. Η απόφαση του γίνεται άμεσα δεκτή από όλους και δεν
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
10.
Εάν ένα μέλος από προσωπική του ανάγκη είναι υποχρεωμένο να μη ακολουθήσει
ολόκληρη τη διαδρομή ή να αποχωριστεί για ένα διάστημα από τους άλλους, πρέπει να
ενημερώσει τον αρχηγό. Σε κανένα μέλος δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας
για αλλαγή ή παρέκκλιση από το πρόγραμμα .
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