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ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΟΥΣ
2016 - 2017
1.
ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Η απόκτηση
κάρτας διαρκείας και κάρτας μέλους από ανήλικο πρόσωπο επιτρέπεται
μόνο εφόσον η σχετική αίτηση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον
ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των
14 ετών στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε
ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα. Η αγορά κάρτας
διαρκείας στις θύρες 1,2,4,5 και 6 εξασφαλίζει την είσοδο μόνο στους
αγώνες πρωταθλήματος & στους φιλικούς αγώνες. ΔΕΝ περιλαμβάνονται
οι αγώνες του κυπέλλου Ελλάδος. Εξαίρεση αποτελούν οι κάρτες
διαρκείας VIP, στην οποία περιλαμβάνονται οι αγώνες του κυπέλλου
Ελλάδος, μέχρι και τη δεύτερη φάση.
2.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ,
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ : Η Κάρτα Διαρκείας και η Κάρτα Μέλους είναι προσωπική.
Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση
και η εν γένει εμπορία των Καρτών Διαρκείας & Μέλους, καθώς και η
προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : Μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής από φυσικό κατάστημα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε
λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Σε
περίπτωση αγοράς της κάρτας διαρκείας μέσω ηλεκτρονικού
καταστήματος ο κάτοχος της κάρτας έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από
την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας και κάρτα
μέλους στην ΠΑΕ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων
ημερών από την παραλαβή της και πριν από τη χρήση της με οποιονδήποτε
τρόπο.
4.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ : Ο κάτοχος της κάρτας
διαρκείας & κάρτας μέλους επιτρέπει στην ΠΑΕ να συγκεντρώνει, να
διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Η επεξεργασία
των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της κάρτας διαρκείας & μέλους θα
γίνεται από την ΠΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγει η ΠΑΕ, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς
που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για
ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ ή / και
συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που ο
κάτοχος της κάρτας διαρκείας & μέλους δεν επιθυμεί την χρήση των
προσωπικών του στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές
ενέργειες, οφείλει να αποστείλει σχετική δήλωση στη διεύθυνση των
γραφείων αυτής Βρασίδου 142, Κτίριο Β’, Ά Όροφος, 23100, Σπάρτη
5.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : Με την αγορά της Κάρτας
Διαρκείας & κάρτας μέλους, ο Κάτοχος της δύναται να συμμετέχει σε
διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά
καιρούς η ΠΑΕ, οι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες ή οι χορηγοί της. Σε
περίπτωση που ο κάτοχος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του σε
διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την
ΠΑΕ αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής
Βρασίδου 142, Κτίριο Β’, Ά Όροφος, 23100, Σπάρτη.
6.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ : Σε περίπτωση
απώλειας της κάρτας διαρκείας ή/και μέλους του, ο κάτοχος οφείλει να
γνωστοποιήσει την απώλεια μόλις την αντιληφθεί σε κάποιο από τα
επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων και να συμπληρώσει την σχετική
υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειμένου να επανεκδοθεί η κάρτα
διαρκείας του από τους συνεργάτες της ΠΑΕ και να ακυρωθεί η χαμένη
κάρτα.
7.
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ : Ο
κάτοχος κάρτας διαρκείας & κάρτας μέλους ευθύνεται έναντι της ΠΑΕ για
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη
Νόμου ή κανονισμού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους
γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας,
θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και
την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των

αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και
κανονισμούς.
Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά
τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα
κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από
το γήπεδο.
8.
ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας και κάρτας
μέλους οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών
εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του
φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής
διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’
όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο
και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό,
αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή
σε επεισόδια.
9.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ : Οι υπεύθυνες αστυνομικές δυνάμεις, η ΠΑΕ καθώς και οι
συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή, κατά την
προσέλευση, είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας και του τίτλου εισόδου κάθε ατόμου που θα
βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Ο κάτοχος – θεατής
συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο
και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την
προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο.
10.
ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ : Η θέση του κάθε
κατόχου κάρτας διαρκείας στο γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω
σε κάθε τίτλο εισόδου στο γήπεδο. Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας
υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη του αγώνα ή της
αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό του από το γήπεδο.
11.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ : Σε
περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, ή διεξαγωγής του
αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν
έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή
μέρους του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζημίωσης
οποιασδήποτε άλλης μορφής. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΠΑΕ,
λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΠΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών
διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΠΑΕ στο ορισθέν γήπεδο
κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που
το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη
διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΠΑΕ θα
ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους μέσω της ιστοσελίδας
www.spartafc.gr, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι για την διασφάλιση
θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης
επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο
των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση
έναντι της ΠΑΕ και η ΠΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση
οποιασδήποτε μορφής.
12.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ : Με την απόκτηση κάρτας διαρκείας, ο κάτοχος
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους καρτών
διαρκείας καθώς και τους γενικούς όρους αγοράς και κατοχής τίτλου
εισόδου στο γήπεδο (www.spartafc.gr). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του κατόχου με τους προαναφερόμενους όρους, η ΠΑΕ διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα διαρκείας και κάρτα μέλους, χωρίς να
έχει ο κάτοχος δικαίωμα αποζημίωσης.
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