
 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Αγαπητοί γονείς, 

 Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε μας με τη συμμετοχή σας στη 
σχολή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των  προπονήσεων για το 2017-18 και τον αθλητικό εξοπλισμό 
αυτής της  χρονιάς. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2017-18  
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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19.15 ΑΝΤΡΙΚΟ  ΑΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (2007-08)                    

 

20.15  ΠΑΙΔΙΚΟ (2002-04) ΠΑΙΔΙΚΟ (2002-04) 
ΕΛΙΤ 2003-04 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΦΚ 
ΠΑΙΔΙΚΟ (2002-04)             

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 120 ευρώ                                       ΕΤΗΣΙΑ    310 ευρώ 

30 ευρώ/μήνα για την έξτρα προπόνηση ΕΛΙΤ (προαιρετικά) που περιλαμβάνει συμμετοχή στο Καταλανικό πρόγραμμα 
προπόνησης με την ονομασία SMART FOOTBALL 

Οι οικογένειες που έχουν δύο αδέρφια θα επιβαρυνθούν με 20 ευρώ/μήνα για το δεύτερο παιδί, ενώ οι οικογένειες με 
τρία παιδιά θα επιβαρυνθούν με 10 ευρώ/μήνα για το τρίτο παιδί. Η πληρωμή γίνεται τον πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Ο αθλητικός εξοπλισμός θα πρέπει να αγοραστεί από όλους όπως φαίνεται παρακάτω με αναλυτικές τιμές. 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΩΝΑ              (για όλους) 20€ 

ΚΑΛΤΣΕΣ               (για όλους) 5€ 

ΦΟΡΜΑ ΑΓΩΝΑ              (για όλους) 35€ 

ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ                       (για όλους) 10€ 

ANTIANEMIKO                           (για όλους) 15€ 

ΣΕΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ              (για τους νέους) 15€ 

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ           (για τους νέους) 30€ 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΩ                   (προαιρετικά για όλους) 20€ 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΤΩ             (προαιρετικά για όλους) 20€ 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΓΚΟΥ             (προαιρετικά για όλους) 35€ 

1. Τα αθλητικά ρούχα της ομάδας ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και όποιος δεν τα φορά δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε 
προπόνηση ή αγώνα. 

2. Απαγορεύονται τα παπούτσια με τάπες. Τα παπούτσια πρέπει να είναι μόνο με σχάρες. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν θα κάνουν 
προπόνηση όσα παιδιά δεν φορούν κατάλληλα παπούτσια. 

3. ΟΛΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ που είναι 
www.fsdionysos.com και θα πρέπει να επισκέπτεσθε για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις δραστηριότητες της 
ακαδημίας μας όπως και μέσω email που θα πρέπει να έχετε. Επίσης η εφαρμογή επικοινωνίας VIBER για κινητά θα 
σας βοηθήσει να έχετε άμεση επικοινωνία με την ομάδα σας και τους προπονητές σας για ότι χρειάζεστε. 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ (για παιδιά άνω των 12 ετών 
χρειάζεται και πιστοποιητικό υγείας από καρδιολόγο)  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. 

 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Υπεύθυνος Σχολής    ΘΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   τηλ.  6977 - 747 000 
Υπεύθυνος οργάνωσης    ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ      τηλ   6947 - 775 174 
Προπονητής ΤΖΟΥΝΙΟΡ  ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΑΝΟΣ      τηλ 6945 – 597 348 
Προπονητής ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ   τηλ 6947 - 273060 
Προπονητής ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ  ΚΟΥΚΑ ΦΑΜΠΙΑΝΟ  τηλ 6988 – 806 576 
 

Εmail : ssdionysos@gmail.com / thodisyiannis@gmail.com 

mailto:ssdionysos@gmail.com
mailto:thodisyiannis@gmail.com

