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ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΚΑΕ
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ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΕ

1.1

Ως «ΚΑΕ» νοείται [επωνυμία της ΚΑΕ].

2.1

Ως «Σύλλογος» νοείται [επωνυμία της ΚΑΕ].

1.2

Ως «Πρωτάθλημα» νοείται [Πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022].

2.2

Ως «Πρωτάθλημα» νοείται [Πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022].

1.3

Ως
«Αγώνας»
νοείται
κάθε
[αγώνας
καλαθοσφαίρισης] που πραγματοποιείται στον
Τόπο διοργάνωσης.

2.3

Ως
«Αγώνας»
νοείται
κάθε
[αγώνας
Καλαθοσφαίρισης] που πραγματοποιείται στον
Τόπο διοργάνωσης.

1.4

Ως «Τόπος διοργάνωσης» νοείται αυτό/αυτή
[ονομασία αθλήματος] [στάδιο ή αρένα] και όλες οι
άλλες τοποθεσίες που ανήκουν, καταλαμβάνονται
ή χρησιμοποιούνται από την ΚΑΕ.

2.4

Ως «Τόπος διοργάνωσης» νοείται αυτό/αυτή
[ονομασία αθλήματος] [στάδιο ή αρένα] και όλες οι
άλλες τοποθεσίες που ανήκουν, καταλαμβάνονται
ή χρησιμοποιούνται από τον Σύλλογο.

1.5

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε
ηλεκτρονικής συσκευής για την καταγραφή ή τη
μετάδοση οποιουδήποτε ηχητικού, οπτικού ή
οπτικοακουστικού υλικού ή οποιασδήποτε
πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο,
τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή
οποιουδήποτε
Αγώνα
για
δραστηριότητες
στοιχηματισμού, μη αδειοδοτημένες εμπορικές
δραστηριότητες ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κατά
παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων,
εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως από τον
ΕΣΑΚΕ. Επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα που
χρησιμοποιούνται για αυστηρά προσωπική και
ιδιωτική χρήση.

2.5

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε
ηλεκτρονικής συσκευής για την καταγραφή ή τη
μετάδοση οποιουδήποτε ηχητικού, οπτικού ή
οπτικοακουστικού υλικού ή οποιασδήποτε
πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο,
τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή
οποιουδήποτε
Αγώνα
για
δραστηριότητες
στοιχηματισμού, μη αδειοδοτημένες εμπορικές
δραστηριότητες ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κατά
παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων,
εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως από τον
ΕΣΑΚΕ. Επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα που
χρησιμοποιούνται για αυστηρά προσωπική και
ιδιωτική χρήση.

1.6

Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή ή διαβίβαση εκχωρούνται (μέσω της
παρούσας εκχώρησης μελλοντικών δικαιωμάτων)
στον ΕΣΑΚΕ. Συμφωνείτε περαιτέρω (εάν και
όποτε απαιτείται από τον ΕΣΑΚΕ) να υπογράψετε
αμέσως όλα τα έγγραφα και να προβείτε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να κατοχυρώσετε το
δικαίωμα, την κυριότητα και τα συμφέροντα επί των
εν λόγω δικαιωμάτων στον ΕΣΑΚΕ. Εάν δεν
συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις
προϋποθέσεις, ενδέχεται να απαγορευτεί η
είσοδός σας στον Τόπο διοργάνωσης ή να
εκδιωχθείτε από αυτόν

2.6

Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή ή διαβίβαση εκχωρούνται (μέσω της
παρούσας εκχώρησης μελλοντικών δικαιωμάτων)
στον ΕΣΑΚΕ. Συμφωνείτε περαιτέρω (εάν και
όποτε απαιτείται από το Πρωτάθλημα) να
υπογράψετε αμέσως όλα τα έγγραφα και να
προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
κατοχυρώσετε το δικαίωμα, την κυριότητα και τα
συμφέροντα επί των εν λόγω δικαιωμάτων στον
ΕΣΑΚΕ.

2.7

Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και
τις προϋποθέσεις, ενδέχεται να απαγορευτεί η
είσοδός σας στον Τόπο διοργάνωσης ή να
εκδιωχθείτε από αυτόν.
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ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΜΕ, ΤΟΥ

1.7

Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και
τις προϋποθέσεις, ενδέχεται να απαγορευτεί η
είσοδός σας στον Τόπο διοργάνωσης ή να
εκδιωχθείτε από αυτόν
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ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΕ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΛΠ:

ΤΩΝ

3.1

Ως «ΚΑΕ» νοείται [επωνυμία της ΚΑΕ].

3.2

Ως «Πρωτάθλημα» νοείται [Πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022].

3.3

Ως
«Αγώνας»
νοείται
κάθε
[αγώνας
καλαθοσφαίρισης] που πραγματοποιείται στον
Τόπο διοργάνωσης.

3.4

Ως «Τόπος διοργάνωσης» νοείται αυτό/αυτή
[ονομασία αθλήματος] [στάδιο ή αρένα] και όλες οι
άλλες τοποθεσίες που ανήκουν, καταλαμβάνονται
ή χρησιμοποιούνται από τον Σύλλογο.

3.5

Με την εξαίρεση της συντακτικής ή μη εμπορικής
χρήσης (η οποία επιτρέπεται), δεν επιτρέπεται η
χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής για
την καταγραφή ή τη μετάδοση οποιουδήποτε
ηχητικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού ή
οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά
με την πρόοδο, τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη
πτυχή οποιουδήποτε Αγώνα για δραστηριότητες
στοιχηματισμού, μη αδειοδοτημένες εμπορικές
δραστηριότητες ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κατά
παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων,
εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως από τον
ΕΣΑΚΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινητά
τηλέφωνα για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική
χρήση.

3.6

Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή ή διαβίβαση εκχωρούνται (μέσω της
παρούσας εκχώρησης μελλοντικών δικαιωμάτων)
στον ΕΣΑΚΕ. Συμφωνείτε περαιτέρω (εάν και
όποτε απαιτείται από τον ΕΣΑΚΕ) να υπογράψετε
αμέσως όλα τα έγγραφα και να προβείτε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να κατοχυρώσετε το
δικαίωμα, την κυριότητα και τα συμφέροντα επί των
εν λόγω δικαιωμάτων στον ΕΣΑΚΕ

3.7

Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και
τις προϋποθέσεις, ενδέχεται να απαγορευτεί η
είσοδός σας στον Τόπο διοργάνωσης ή να
εκδιωχθείτε από αυτόν.
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