ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
Η Σχολή αυτή έχει σκοπό την γνωριμία με το βουνό και την φιλοσοφία του, την τεχνική
και φυσική κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε μετά την περάτωση της, να μπορούν να
κινηθούν αυτόνομα και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο ορεινό περιβάλλον και σε
όλα τα πεδία, με ή και χωρίς ορειβατικά σκι, όπου δεν απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές. Οι συμμετέχοντες για να παρακολουθήσουν την Σχολή, πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής, που θα γίνουν σε χιονοδρομικό κέντρο με σκι και μπότες της επιλογής
τους και αφορούν σε τεχνικά άρτια κατάβαση μπλε πίστας και κατάβαση κόκκινης πίστας
με ελεγχόμενες στροφές.
Η Σχολή απευθύνεται σε μέλη ορειβατικών Συλλόγων Ε.Ο.Ο.Α. με ορειβατική εμπειρία, υγιή και άνω των 18 ετών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά μαθήματα, αναβάσεις σε χειμερινά βουνά, θεωρητικά μαθήματα και γενικά πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Νέο
Κανονισμό Εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ο.Ο.Α..
Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής μαζί με τους υπόλοιπους βοηθούς του, ευθύνονται για την
καλή και άρτια λειτουργία, καθώς και την ολοκλήρωση του προγράμματος της Σχολής.
Έχουν πλήρη ελευθερία σχετικά με ζητήματα Σχολής, ως και την τροποποίηση του προγράμματος, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών που οι ίδιοι κρίνουν αναγκαία.
Οι συμμετέχοντες στη Σχολή θα πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα
και τις εκδηλώσεις της Σχολής. Ακόμα δε, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των εκπαιδευτών τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν φέρουν καμία ευθύνη και μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις (π.χ. διαγραφή από την Σχολή).
Ο Σύλλογος παραχωρεί τον βασικό εξοπλισμό της Σχολής, εκτός του ατομικού. Τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης βαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Για την εγγραφή στην Σχολή ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει να υποβάλει:







Αίτηση που θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της, καθώς και η
αποδοχή του κανονισμού της Σχολής.
(Θα την ζητείτε από την γραμματεία του Συλλόγου, για να τη συμπληρώσετε.)
Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο (τελευταίου 6-μήνου).

Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι ταμειακά ενήμερο μέλος, ορειβατικού
συλλόγου μέλους της Ε.Ο.Ο.Α.
(π.χ. Δελτίο μέλους Ε.Ο.Ο.Α. με το ένσημο του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση του Σωματείου ότι είναι ταμειακά ενήμερο
μέλος του.).

(Αν δεν είστε σίγουρος/η να ερωτάτε στην γραμματεία του Συλλόγου μας.)
Το κόστος εγγραφής και συνδρομής στον Σύλλογο για το 2022 είναι 40 €.

Το κόστος συμμετοχής στη Σχολή ανέρχεται στα 350,00 Ευρώ, τα οποία θα κατάβληθούν ως εξής: προκαταβολή για την εγγραφή 100,00 € και τα υπόλοιπα στη συνέχεια
σε δύο ισόποσες δόσεις, στην 1η και στην 3η εκδήλωση της Σχολής. Το ποσό αυτό διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της Σχολής και την ασφάλιση των συμμετεχόντων.
Οι εκπαιδευτές μετά τη λήξη της Σχολής υποβάλλουν στο Σύλλογο και την Ομοσπονδία
έκθεση με το σύνολο των δραστηριοτήτων της και στη συνέχεια απονέμεται η βεβαίωση
επιτυχούς αποφοίτησης από την Ε.Ο.Ο.Α..
Η Σχολή διοργανώνεται σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής σχολών Ορειβασίας – Αναρρίχησης &
Ορειβατικών Αναβάσεων της Ομοσπονδίας που ισχύει από 25/05/2021 για την αποφυγή διασποράς του ιού και έχουν
χαρακτηρίσει το ορειβατικό σκι ως άθλημα χαμηλής επικινδυνότητας ως προς τη μετάδοση της λοίμωξης Covid -19, για την
ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Από τον Σύλλογο.

