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ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ 2020
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
➢ Η εγγραφή των υποψηφίων μαθητών της Σχολής γίνεται με την υπογραφή της
σχετικής αίτησης και την καταβολή του συνολικού ποσού των χρημάτων
(400€) μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (10 Οκτωβρίου)

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
➢ Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 19:00, στο κτίριο του ΑΣΙΑΘΡ στο Ζέφυρο
(Δίπλα από τη νέα Μαρίνα), θα γίνει συγκέντρωση γνωριμίας των μαθητών της
Σχολής
➢ Στη συγκέντρωση αυτή θα δοθούν τα βιβλία στους μαθητές και θα γίνει η
συγκρότηση των πληρωμάτων των σκαφών για τα πρακτικά μαθήματα
➢ Η επιλογή της ημέρας των πρακτικών μαθημάτων (Σάββατο – Κυριακή), που θα
δηλώσετε με την συμπλήρωση της αίτησης δεν είναι δεσμευτική για τη Σχολή. Η
συγκρότηση των πληρωμάτων θα γίνει με βάση τις θέσεις που είναι διαθέσιμες,
συνυπολογίζοντας κατά το δυνατόν την επιλογή σας
➢ Μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι μαθητές της σχολής θα πρέπει να
προσκομίσουν ή να αποστείλουν με email στο giorgiokon@gmail.com στον
Υπεύθυνο της Σχολής για την εγγραφή τους:
1.

Αίτηση υπογεγραμμένη (δίνεται από τον ΑΣΙΑΘΡ)

2.

δυο έγχρωμες φωτογραφίες (εκτυπωμένες αλλά και σε ψηφιακή
μορφή)

3.

πιστοποιητικό γιατρού (παθολόγου, καρδιολόγου ή
ιατρικής) ότι δύνανται να κάνουν ιστιοπλοΐα

γενικής
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Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
➢ Τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) ξεκινούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου
2020.
➢ Η διάρκεια των μαθημάτων είναι δίμηνη. Τα μαθήματα – πρακτικά και
θεωρητικά θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβριο και θα
ολοκληρωθούν στις αρχές του Δεκεμβρίου.
➢ Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνονται για όλους, σύμφωνα με το πρόγραμμα
που θα σας ανακοινωθεί, κάθε Σάββατο και Τετάρτη 19:00-22:00 στην αίθουσα
του κτιρίου του ΑΣΙΑΘΡ στο Ζέφυρο
➢ Έχετε δικαίωμα για μέχρι τρεις (3) απουσίες από τα θεωρητικά μαθήματα
➢ Τα πρακτικά μαθήματα θα γίνονται πάνω στο σκάφος, ανάλογα με το
πλήρωμα, Σάββατο και Κυριακή μεταξύ 09:00 και 14:00. Τα σκάφη αναχωρούν
από το λιμάνι του Μανδρακίου
➢

Έχετε δικαίωμα για μέχρι δυο (2) απουσίες από τα πρακτικά μαθήματα

Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
➢ Στο τέλος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί διήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι με
διανυκτέρευση στη Σύμη. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Το ταξίδι
είναι υποχρεωτικό.
➢ Οι τελικές γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο σε
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα
➢ Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν πετύχει στις γραπτές εξετάσεις,
ακολουθεί επανεξέταση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα
➢ Τον Ιανουάριο, θα γίνει τελετή (παράλληλα με την κοπή της βασιλόπιτας του
συλλόγου) για την απονομή των διπλωμάτων στους επιτυχόντες της Σχολής

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία – διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο
της Σχολής Κωνσταντινίδη Γιώργο, τηλ 6978110004
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