ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου
και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του Οµίλου και των µελών, καθώς και του Οµίλου και
των µελών προς τρίτους. Τελικός στόχος όλων των εργαζοµένων στον Όµιλο, είναι ο
σεβασµός του αθλήµατος και του αλόγου.
Ο Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων διοικείται από ∆.Σ. και έχει χαρακτήρα
αθλητικού σωµατείου. Η δραστηριότητα του ∆.Σ. οριοθετείται από τα άρθρα του
καταστατικού όπως αυτό έχει εγκριθεί από το πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλη θεωρούνται οι αθλητές, οι µαθητές της σχολής, οι συγγενείς αυτών, οι
φίλοι του αθλήµατος και γενικά κάθε ενδιαφερόµενος αφού πρώτα συµπληρώσει
ανάλογη αίτηση και αποδεχθεί τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του
Οµίλου.
Το ποσό της ετήσιας συνδροµής καθορίζεται στα 60 € από το 2007. Η ετήσια
συνδροµή είναι υποχρεωτική προκειµένου τα µέλη να µετέχουν στην λειτουργία
του Οµίλου και να απολαµβάνουν τα προνόµια που προκύπτουν από την ιδιότητα
αυτή (ειδικές τιµές µαθηµάτων, ειδικές τιµές καντίνας, δικαίωµα ψήφου κ.λ.π.).

Ποσό εγγραφής 30 € κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. του Οµίλου.
Αναλυτικά η ετήσια συνδροµή είναι:

-

Ενδιαφερόµενοι (που δεν φέρουν την ιδιότητα του αθλητή ή του µαθητή
σχολής) → 60€ ετησίως.

-

Ενήλικοι αθλητές/µέλη από τον Ιανουάριο του 2007 60 €.

-

Οι γονείς των µαθητών και αθλητών ανεξάρτητα εάν έχουν ένα, δύο ή τρία
παιδιά πληρώνουν ο ένας εκ των δύο το ποσό των 60 € ετησίως.
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-

Σύλλογοι, οµοσπονδίες και γενικά άλλοι φορείς πληρώνουν συνδροµή 200 €
ετησίως.

Το ∆.Σ. έχει δικαίωµα να αναθεωρήσει τις παραπάνω τιµές ανάλογα µε την τρέχουσα
οικονοµική κατάσταση.
∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα ταµειακώς εντάξει µέλη άνω των 18 ετών.

3. ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Το ∆.Σ. ορίζει ένα από τα µέλη του Έφορο Σταύλου και ένα από τα µέλη του
Αρχηγό Ιππασίας. Ο Αρχηγός Ιππασίας µπορεί να έχει την ιδιότητα του αθλητού
ή του προπονητού. Ο Έφορος Σταύλου και ο Αρχηγός Ιππασίας (όταν δεν είναι ο
προπονητής) πάντα σε συνεργασία µε τον προπονητή αποφασίζουν και
φροντίζουν για την οµαλή λειτουργία του σταύλου, την κίνηση των αλόγων, το
πρόγραµµα ιππασίας, την συµµετοχή στους αγώνες και ενηµερώνουν του ∆.Σ. για
την γενική λειτουργία.
Τα προβλήµατα που τυχόν παρουσιάζονται συζητούνται µεταξύ του Έφορου
Ιππασίας, του Αρχηγού Ιππασίας, του προπονητού και του ∆.Σ.
Οποιοδήποτε πρόβληµα µέλους που αφορά τους παραπάνω τοµείς αν δεν
µπορεί να λυθεί από τον Έφορο Σταύλου ή τον προπονητή φέρεται στο ∆.Σ. το
οποίο και αποφασίζει.

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
-

Τα δικαιώµατα των µελών απορρέουν από το καταστατικό και είναι τα
παρακάτω:

-

Η χρήση των χώρων και των εγκαταστάσεων του Οµίλου.

-

Ίππευση και εκπαίδευση όπως καθορίζεται από τον προπονητή ή τους
δασκάλους της σχολής.

-

∆ικαίωµα ενσταυλισµού αλόγων όπως καθορίζεται παρακάτω.

-

∆υνατότητα ελεύθερης επιλογής κτηνιάτρου, πεταλωτή. Τα έξοδα αυτά
καλύπτονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη-µέλος.
2

-

Συµµετοχή στις διαδικασίες του Οµίλου (γενικές συνελεύσεις, εκλογές, κλπ).

-

Ελεύθερη επιλογή στολής για την προπόνηση.

-

Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται στον Έφορο του Σταύλου ή στον
προπονητή για θέµατα που αφορούν τον σταύλο ή την εκπαίδευση. Σε
περίπτωση µη επίλυσης του προβλήµατος έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται
απ’ευθείας στο ∆.Σ. κατόπιν έγγραφης περιληπτικής παρουσίασης του
θέµατος.

-

Έχουν το δικαίωµα ανάθεσης κίνησης των αλόγων τους αποκλειστικά σε µέλη
του Οµίλου. Η ανάθεση κίνησης των αλόγων σε µη µέλη θα πρέπει να
συνοδεύεται από εισήγηση του Έφορου των Σταύλων και του προπονητού στο
∆.Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

-

Τα µέλη (αθλητές, εκπαιδευόµενοι, ιδιοκτήτες) υποχρεούνται να ασχολούνται
µε την γενική περιποίηση του αλόγου προ και µετά την ίππευση σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προπονητού ή του Έφορου των Σταύλων.

-

Υποχρεούνται να φορούν το ειδικό καπέλο ιππασίας. Σε περίπτωση
ατυχήµατος κατά την προπόνηση-βόλτα ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη.

-

Θα πρέπει τα άλογα που συµµετέχουν στους αγώνες να έχουν ευπρεπή
εµφάνιση (καθαρή σέλλα, ηνία, περιποιηµένη χαίτη, ουρά) και αυτό είναι
ευθύνη των αθλητών και ιδιοκτητών.

-

Αθλητές ή εκπαιδευόµενοι που κάνουν χρήση αλόγων που ανήκουν στον
Όµιλο, υπογράφουν ιδιωτικό συµφωνητικό µε το ∆.Σ. που καθορίζεται σαφώς
τη σχέση αυτή. Αναλυτικά:
Όσοι κάνουν χρήση αλόγου που ανήκει στον Όµιλο πληρώνουν
κανονικά τα τρέχοντα τροφεία, τον πεταλωτή, τον κτηνίατρο και τις
επιπλέον τροφές. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του αλόγου το ∆.Σ.
ειδοποιείται 1 µήνα πριν.Π.χ. Εάν ο κάτοχος θέλει να εγκαταλείψει το
άλογο που έχει τροφεία στις 10/2 θα πρέπει να το έχει ανακοινώσει στο
∆.Σ. από τις 10/1 και θα πρέπει να έχει πληρώσει τα τροφεία του 1ου και
τις 10 µέρες από τον 2ο.
Για όσους έχουν άλογα-τροφεία που ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη ισχύει
ακριβώς το ίδιο καθεστώς.
Εάν για διάφορους λόγους (υγείας, διακοπών, απουσίας στο εξωτερικό
κ.λ.π.) ο κάτοχος αλόγου µε τροφεία πληρώνει κανονικά τις οικονοµικές
του υποχρεώσεις (τροφεία, τροφή, πεταλωτή κ.λ.π.).
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-

Τα µέλη-ιδιοκτήτες θα πρέπει να ειδοποιούν τον προπονητή σε περίπτωση
αδυναµίας προσέλευσής τους, ώστε να ρυθµιστεί η κίνηση του αλόγου τους.

-

Η εκπαίδευση ιδιόκτητου αλόγου δεν είναι υποχρέωση του προπονητού. Η
σχέση αυτή καθορίζεται µεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή.

-

Θα πρέπει να εφαρµόζεται το πρόγραµµα προπόνησης όπως καθορίζεται από
τον Έφορο και τον προπονητή για αθλητές και εκπαιδευόµενους.

-

Υποχρεούνται να προσέχουν την εµφάνισή τους στους αγώνες και να φορούν
το σήµα του Οµίλου στο σακάκι τους.

-

Ελεύθερη ιππασία επιτρέπεται µόνο σε οµάδες και µε υπεύθυνο που
καθορίζεται από τον Έφορο και τον προπονητή. Η επιστροφή των αλόγων θα
πρέπει να γίνεται µέσα στο ωράριο λειτουργίας του Οµίλου.

5. ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
-

Το ∆.Σ. εγκρίνει τον ενσταυλισµό κατόπιν
ενδιαφερόµενου και εισήγησης του Έφορου Σταύλων.

-

Μετά την έγκριση από το ∆.Σ., ο Έφορος Σταύλων και ο προπονητής
αποφασίζουν σε ποιο σταύλο θα ενσταυλισθεί το άλογο.

-

Ο Έφορος Σταύλων και ο προπονητής έχουν δικαίωµα αλλαγής του
σταύλου εάν το κρίνουν αναγκαίο.

-

Κάθε µέλος µπορεί να ενσταυλίζει περισσότερα του ενός άλογα για τα
οποία τα τροφεία θα είναι κανονικά. Για ιδιοκτήτες µε περισσότερα
των τριών άλογα θα αποφασίζει το ∆.Σ. το ύψος των τροφείων.

-

Άλογα που προέρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να έχουν ιατρικό
πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα.

-

Τα τροφεία πληρώνονται σε µηνιαία βάση για τον τρέχοντα µήνα και
αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα χρήσης σταύλου και λοιπών
εγκαταστάσεων, µισθούς προσωπικού, κατοικία αλόγου. Τα ποσά
αυτά ισχύουν και για τους καλοκαιρινούς µήνες. Στο παραπάνω ποσό
δεν περιλαµβάνονται οι ειδικές τροφές των αλόγων.

-

Οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν τα τροφεία µέσα στις 8 πρώτες µέρες κάθε
µήνα. Από τις 9 του µήνα έως τις 20 υπάρχει επιβάρυνση 10 € και από
τις 20 έως τις 30 του µήνα επιβάρυνση 20 €. Εάν η 8η του µήνα είναι
∆ευτέρα (ηµέρα αργίας του Οµίλου) τα τροφεία πληρώνονται µέχρι τις
9 του µήνα. Ιδιοκτήτης που καθυστερεί την πληρωµή πέραν των δύο

αίτησης

του
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µηνών χάνει το δικαίωµα ενσταυλισµού και το ∆.Σ. αποφασίζει για
την αποµάκρυνση του αλόγου. Άλογα που οι ιδιοκτήτες τους τα
εγκαταλείπουν στον Όµιλο πέραν των 3 µηνών, θεωρούνται ότι
ανήκουν στον Όµιλο και το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για
τα περαιτέρω προκειµένου να προστατέψει τα συµφέροντα του
Οµίλου.
-

Σε περίπτωση που το άλογο αποµακρύνεται από τον Όµιλο για
διακοπές, για λόγους υγείας, ή για λόγους απουσίας στο εξωτερικό ο
ιδιοκτήτης πληρώνει το 50% των τροφείων γι’ αυτό το διάστηµα. Εάν
το άλογο αποµακρύνεται για αγώνες στο εξωτερικό πάνω από 2
εβδοµάδες ο ιδιοκτήτης πληρώνει 30% του ποσού των τροφείων.

-

Οι ποσότητες τροφής ορίζονται από τον προπονητή, τον Έφορο του
Σταύλου και τον υπεύθυνο κτηνίατρο. ∆εν είναι υποχρέωση του
οµίλου να χορηγεί συµπληρώµατα, ιδιαίτερα κατασκευάσµατα µε
βιταµίνες ή φάρµακα. Αυτά αφορούν τους ιδιοκτήτες και µόνο.

-

Ο Έφορος Σταύλου και Ιππασίας µε τον προπονητή αποφασίζουν την
συµµετοχή του Οµίλου σε αγώνες. Ο προπονητής µπορεί να
αποφασίσει τον αποκλεισµό αθλητού από αγώνες ή τη µη συµµετοχή
αθλητών λόγω κακού στίβου, µη καλής προετοιµασίας κ.λ.π.
Περιστατικά που δεν επιλύονται σε επίπεδο Εφόρου-προπονητού
αναφέρονται στο ∆.Σ. το οποίο και αποφασίζει ανάλογα.

-

Αθλητής που θέλει να µετέχει (ατοµικά) σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, εκτός προγραµµατισµένων αγώνων επιβαρύνεται µε τα
έξοδα του προπονητού και του σταυλίτη εάν επιθυµεί συνοδεία.

-

Οι σταυλίτες δεν έχουν υποχρέωση να κουρεύουν τα άλογα του
Οµίλου. Αυτό καλό είναι να γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή κατόπιν
συµφωνίας του ιδιοκτήτη µε τον σταυλίτη.

-

Σε περίπτωση οριστικής αποµάκρυνσης του ιδιόκτητου αλόγου από
τον Όµιλο ο ιδιοκτήτης καταβάλλει στον Όµιλο ποσό ίσο µε εκείνο
που αντιστοιχεί για την περίοδο παραµονής του αλόγου (π.χ. εάν ένα
άλογο αποχωρήσει την 8η του µήνα θα πληρώσει 8 x ηµερήσιο
κόστος). Σε περίπτωση οριστικής αποµάκρυνσης µέλους το ποσό της
ετήσιας συνδροµής ∆ΕΝ επιστρέφεται

5

6. ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
-

Στον Όµιλο λειτουργεί σχολή ιππασίας που σκοπό έχει την εκπαίδευση των
ενδιαφερόµενων στα αθλήµατα της ιππικής δεξιοτεχνίας, υπερπήδησης
εµποδίων αλλά και στον τοµέα της ελεύθερης ιππασίας.

-

Το ∆.Σ. έχει την πλήρη ευθύνη για την επιλογή των δασκάλων ή την
αντικατάσταση αυτών.

-

Οι εκπαιδευόµενοι θεωρούνται ότι ανήκουν στη σχολή αφού πρώτα
αποδεχθούν τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

-

Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται εκ των προτέρων για τα οικονοµικά
θέµατα της σχολής. Εκπαιδευόµενοι που δεν καταβάλλουν τα
προσυµφωνηθέντα δεν συνεχίζουν τα µαθήµατα.

-

Οι ώρες και οι µέρες εκπαίδευσης καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από
τους υπεύθυνους της σχολής σε συνεργασία µε τον Έφορο Σταύλου και το
∆.Σ.

-

Τα µαθήµατα γίνονται µε άλογα που ανήκουν στον Όµιλο και την ευθύνη
τους έχει το ∆.Σ.

-

Κάθε µάθηµα διαρκεί 45’. Ο εκπαιδευτής έχει το δικαίωµα να διακόψει το
µάθηµα πριν τα 45’ ή να παρατείνει το µάθηµα πέραν των 45’ σύµφωνα µε
την κρίση του. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αλλάζει το χρηµατικό ποσό.

-

Εκµάθηση ιππασίας δεν σηµαίνει µόνο ίππευση. Απαραίτητες είναι και οι
γνώσεις θεωρίας, περιποίησης του αλόγου και συµµετοχή στη λειτουργία του
σταύλου. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ώρες θεωρούνται διδακτικές και
πληρώνονται κανονικά. Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει και ιπποκοµία.

-

Οι κάρτες των πολλαπλών µαθηµάτων προπληρώνονται. Λεπτοµέρειες
περισσότερες που έχουν σχέση µε τα οικονοµικά συνήθως ανακοινώνονται
στους πίνακες ανακοινώσεων ή µε προσωπικές επιστολές.

-

Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να υπακούουν τον εκπαιδευτή τους τόσο στον
αγωνιστικό χώρο, όσο και τους γύρω χώρους.

-

Εκπαιδευόµενος που έχει ιδιόκτητο άλογο και πληρώνει τροφεία, δεν
επιβαρύνεται µε δίδακτρα σχολής.

-

Εκπαιδευόµενοι που δεν παρουσιάζονται στην ώρα τους στο µάθηµα ή
καθυστερούν συστηµατικά θα χρεώνονται κανονικά το µάθηµα. Η ακύρωση
του µαθήµατος θα γίνεται µέχρι 24 ώρες πριν, προκειµένου να ρυθµιστεί η
κίνηση των αλόγων της σχολής.

-

Είναι υποχρεωτική η χρήση του σκληρού καπέλου ιππασίας κυρίως σε
µαθητές κάτω των 18 ετών. Ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση
ατυχήµατος.
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-

Η υποψηφιότητα του εκπαιδευόµενου για την απόκτηση άδειας ικανότητας
αθλητού αποφασίζεται από τον Εκπαιδευτή και τον Έφορο Ιππασίας.

-

Ο Εκπαιδευτής και µόνο µπορεί να αλλάξει άλογα µεταξύ των
εκπαιδευόµενων και τούτο γίνεται προς όφελος των ίδιων.

-

Οι µαθητές της σχολής πρέπει να προσκοµίζουν στο ∆.Σ. βεβαίωση από ιατρό
ότι µπορούν να παρακολουθούν µαθήµατα ιππασίας.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-

Το ∆.Σ. του Οµίλου συνιστά στους ιδιοκτήτες αλόγων και στους ιππείς να
ασφαλίζουν τα άλογά τους και τους ίδιους, διότι ο Όµιλος δεν φέρει καµία
ευθύνη για τα ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στον ιππεύοντα, στα άλογα
ή σε άλλα ζώα που κυκλοφορούν στους χώρους του Οµίλου.

-

Ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή ζηµιά που θα
προκληθεί σε αυτοκίνητα, φορτηγά, κιβώτια, ιπποσκευές κ.λ.π. Τα µέλη και οι
αθλητές µε δική τους ευθύνη µπορούν να έχουν ιπποσκευή.

-

Επίσης ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας
οποιουδήποτε αντικειµένου.

-

Τα µέλη του Οµίλου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εργαζόµενοι στον Όµιλο
είναι πλήρως ασφαλισµένοι. Εποµένως έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία (ωράριο εργασίας,
άδεια, ρεπό κ.λ.π.).

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Όσοι επιθυµούν ενσταυλισµό αλόγων, µαθήµατα ιππασίας ή εγγραφή
στη λίστα µελών του Οµίλου θα πρέπει πρώτα να ενηµερωθούν και να
υπογράψουν τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οµίλου.
2. Οποιοδήποτε παράπονο εκφράζεται και συζητείται µόνο στο ∆.Σ.
Απρεπείς εκφράσεις, σχόλια και δηµόσια προσβολή αθλητού,
προπονητών, µελών του Οµίλου ή µελών του ∆.Σ. είναι αντίθετη προς
την ηθική τάξη και το καταστατικό και θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του καταστατικού.

7

3. Κάθε διαφωνία µεταξύ των µελών, προς αποφυγή αντιδικιών
υποβάλλεται στο ∆.Σ. το οποίο φροντίζει για την επίλυση της διαφοράς.
4. Τα µέλη του Οµίλου είναι υπεύθυνα για πρόσωπα που συνοδεύουν
στους χώρους του Οµίλου (µικρά παιδιά, ηλικιωµένα άτοµα).
5. Τις ώρες ίππευσης (αθλητών και εκπαιδευόµενων) η διακίνηση
απαγορεύεται µέσα στους χώρους ίππευσης διότι υπάρχει κίνδυνος
ατυχήµατος. Επίσης απαγορεύεται η διακίνηση µε ιδιόκτητα
αυτοκίνητα, µηχανές κ.λ.π. στους αθλητικούς χώρους.
6. Τα µέλη θα πρέπει να αντιµετωπίζουν µε σεβασµό τον προπονητή, τους
υπεύθυνους της σχολής και τους σταυλίτες. Το θέµα πρόσληψης ή
αντικατάστασης του προπονητή, του υπεύθυνου σχολής και των
σταυλιτών αφορά µόνο το ∆.Σ.
7. Τυχόν παράπονα των µελών για τα παραπάνω πρόσωπα εκφράζονται
απ’ ευθείας στο ∆.Σ.
8. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη οποιουδήποτε ζώου (σκύλων, γατιών,
αλόγων κ.λ.π.) στους χώρους του Οµίλου. Τα υπάρχοντα ζώα αφορούν
απόφαση του ∆.Σ., το οποίο έχει αναλάβει την πλήρη φροντίδα τους. Η
ευθύνη οποιουδήποτε άλλου ζώου βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη
του.
9. Τα µέλη και οι επισκέπτες θα πρέπει να κινούνται αυστηρά στους
χώρους που ο όµιλος έχει ενοικιάσει από το Κέντρο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να κοινούνται
στους υπόλοιπους χώρους άσκοπα και να δηµιουργούν προβλήµατα στις
καθηµερινές δραστηριότητες.
10. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του Οµίλου συντάχθηκε από το ∆.Σ.
σύµφωνα µε το Καταστατικό και η αποδοχή του είναι υποχρεωτική από
όλα τα µέλη, τους αθλητές, τους ιδιοκτήτες αλόγων, τους
εκπαιδευόµενους και τους φίλους του Οµίλου. Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα
να τροποποιήσει τις διατάξεις πάντα µε γνώµονα την εύρυθµη
λειτουργία του Οµίλου.
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