
 

 

 

ΟΔΗΓΟ ΕΓΓΡΑΦΗ 
 
Εγγραφή ωματείων - Ομάδων 

 

 Κάκε ωματείο μπορεί να ςυμμετζχει με μζχρι δφο ομάδεσ ςε κάκε θλικιακι κατθγορία. πχ δφο 
ομάδεσ ςτθν κατθγορία K9 (2008 +)  και δφο ομάδεσ ςτθν κατθγορία Κ11(2006 +). 

 Κάκε ςωματείο μπορεί να εγγράψει για κάκε μία από τισ ομάδεσ του από 9 ζωσ 15 ακλθτζσ, ζναν 
προπονθτι και ζνα ςυνοδό.  

 Οι εγγραφζσ των ςωματείων ξεκινοφν τθ Δευτζρα 9 Ιανουαρίου 2017 και κα διαρκζςουν μζχρι τθν 
Σρίτθ 28 Φεβρουαρίου 2017.   

 Η διαδικαςία εγγραφισ κα γίνεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ  πλατφόρμασ ‘’Delta I.S.O. HaBaWaBa  
Greece System” (habawabagr.deltaiso.net).   

 
Διαδικαςία Εγγραφήσ - Κόςτοσ υμμετοχήσ   

 

Βήμα A1: Εγγραφή ωματείου 
 

 Σα ςωματεία που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο 2ο HabaWaba Greece πρζπει να 
επικοινωνιςουν με τθν Κυρία Ρζνα Σςαγκοφρνου (habawabagreece@gmail.com ) με τον αρικμό 
των ομάδων που επικυμοφν να εγγράψουν (πχ δφο ομάδεσ ςτθν κατθγορία K9  και δφο ομάδεσ 
ςτθν κατθγορία Κ11). 

 Αμζςωσ μετά κα λάβουν το ςυνκθματικό για τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα"Delta I.S.O. HaBaWaBa 
Greece System". 

 Κάκε ςωματείο κα λάβει μοναδικό ςυνκθματικό με το οποίο κα ζχει πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα "Delta I.S.O. HaBaWaBa  Greece System" και κα του επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ ςελίδα 
"Club Registration" όπου κα κλθκεί να καταχωριςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία:  Όνομα 
ωματείου, Διεφκυνςθ, Πόλθ,  Χϊρα, Τπεφκυνοσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ κλπ. τθν ίδια ςελίδα 
κα πρζπει να αποκθκευτεί το λογότυπο του ςωματείου ςε υψθλι ανάλυςθ  (jpg ι png). 
Σο ςωματείο κα πρζπει να υποδείξει τον αριθμό (1-4) και το όνομα των ομάδων που θα 
ςυμμετζχουν.  
 

Βήμα A2: Πληρωμή Εγγραφήσ ωματείου.  
 

 Tο κόςτοσ εγγραφισ ανά ομάδα , ανζρχεται ςτα  €200,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) και κα 
εκδοκεί νόμιμο παραςτατικό. 

 Κάκε ωματείο κα κλθκεί να πλθρϊςει μζςω μεταφοράσ ςτο τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Delta 
I.S.O. το κόςτοσ εγγραφισ  που ανζρχεται ςε 200,00 € για κάθε ομάδα που θα ςυμμετζχει ςτισ 
δφο θλικιακζσ κατθγορίεσ (U11 & U09) τθσ διοργάνωςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ ςτθν τράπεηα πρζπει 
να αναγράφει ςτο πεδίο ‘’Αιτιολογία‘’:  HWG_το όνομα του ςωματείου_αρικμό όμάδων 
(Παράδειγμα: HWG ΑΝΟΓ 3 ΟΜΑΔΕ 600€) . 

 τθ ςυνζχεια , το ωματείο πρζπει να αποςτείλει ςτο  habawabagreece@gmail.com το 
αποδεικτικό πλθρωμισ. 

 Tο κόςτοσ εγγραφισ πρζπει να κατατεκεί μζχρι τθν 28θ Φεβρουαρίου 2017. 

 Tα ςωματεία κα μποροφν να κάνουν αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα  μζχρι τθν  15θ Μαρτίου 2017. 
Οποιαδιποτε αλλαγι μετά από αυτι τθν θμερομθνία κα επικοινωνείτε ςτον διοργανωτι ςτο 
email:habawabagreece@gmail.com. 
 



 

 

 

Αρικμόσ Λογαριαςμοφ  
Delta I.S.O. Ακλθτικι Οργανωτικι Ε.Π.Ε. 
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 
IBAN:  GR02 0172 0420 0050 4206 8903 249 
 

 
BIC/SWIFT:  PIRBGRAA 
 

 

Βήμα B1:  Κόςτοσ ςυμμετοχήσ αθλητών 
 

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ για τουσ ακλθτζσ/τριεσ είναι  55,00 €/ άτομο. Ομάδεσ εκτόσ  Ακθνϊν κα 
επιβαρυνκοφν επιπλζον 220 €/άτομο ςε ςυμβεβλθμζνο ξενοδοχείο. Σο ποςό αυτό 
ςυμπεριλάμβάνει διαμονι και πλιρθ διατροφι για όλεσ τισ θμζρεσ διαμονισ.  
Σα παραπάνω ποςά ςυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.  
 

 Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ  των ακλθτϊν κα κατατεκεί ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Delta I.S.O. 
(ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ) 

 To κόςτοσ διαμονισ και διατροφισ ομάδων εκτόσ Ακθνϊν κα κατατεκεί ςτον τραπεηικό 
λογαριαςμό τθσ Delta I.S.O. (ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ). 

 Η πρϊτθ δόςθ του κόςτουσ ςυμμετοχισ  (fee 55,00 €/ άτομο) κα πρζπει να γίνει  μζχρι  τθν 15θ 
Απριλίου 2017. 

 Η πρϊτθ δόςθ του κόςτουσ ςυμμετοχισ  (fee 220,00 €/ άτομο) κα πρζπει να γίνει  επίςθσ 
μζχρι  τθν 15θ Απριλίου 2017. χετικζσ οδθγίεσ κα ςασ αποςταλοφν με email. 

 Οι πλθρωμζσ τθσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν, κα γίνονται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Delta 
I.S.O. . Κατά τθν κατάκεςθ ςτθν τράπεηα πρζπει να αναγράφει ςτο πεδίο ‘’Αιτιολογία‘’:  
HWG_το όνομα του ςωματείου_αρικμό ακλθτϊν (Παράδειγμα: HWG ΑΝΟΓ 30 ΑΘΛΗΣΕ 1650 
€ αν γίνει εφάπαξ θ κατάκεςθ για το ςφνολο του κόςτουσ ςυμμετοχισ ι HWG ΑΝΟΓ 30 
ΑΘΛΗΣΕ 825.00 € ) αν γίνει κατάκεςθ ςε δφο δόςεισ.  

 Tο ποςό κατάκεςθσ , πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ ςυμμετοχισ του ςυνολικοφ αρικμοφ 
των ακλθτϊν για όλεσ τισ ομάδεσ του ωματείου. (πχ Εάν ςωματείο ςυμμετζχει με δφο ομάδεσ 
ςτθν κατθγορία Κ11 και δφο ςτθν  Κ9 με ςυνολικά 45 ακλθτζσ τότε το ωματείο πρζπει να 
κατακζςει. 45 X 55.00 € = 2475 €).  

 θμείωςθ: Μεμονωμζνεσ πλθρωμζσ γονζων δε κα γίνονται δεκτζσ και δε κα επιςτρζφονται. 
Πλθρωμζσ γίνονται αποδεκτζσ μόνο αν προζρχονται από το αντίςτοιχο ωματείο.  

  Με τθν πλθρωμι, το ωματείο κα πρζπει να αποςτείλει τθν απόδειξθ πλθρωμισ ςτο  e-mail  
habawabagreece@gmail.com  και να αναφζρει το όνομα του ςωματείου και τον αρικμό των 
ακλθτϊν. 

 Για όλεσ τισ κατακζςεισ, είτε αφοροφν κόςτοσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν, είτε αφοροφν κόςτοσ 
διαμονισ, κα εκδοκοφν τα νόμιμα παραςτατικά. 

 
 

Bήμα B2:  Εγγραφή Αθλητών ανά Ομάδα  
 

 Μετά τθν πλθρωμι του κόςτουσ εγγραφισ  (200.00 € ανά ομάδα)  το ωματείο ζχει τθ 
δυνατότθτα να μπεί ςτθν ςελίδα «Accreditation»  του  "Deltaiso HaBaWaBa Greece  System" 
(μζχρι αυτό το ςθμείο πρόςβαςθ ςε αυτι τθν εφαρμογι είναι κλειδωμζνθ). Χρθςιμοποιϊντασ 
το ςυνκθματικό του βιματοσ Α2, το ωματείο πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα για κάθε 
μζλοσ τησ αποςτολήσ ξεχωριςτά, καταχωρϊντασ  όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία: Επϊνυμο, 
Όνομα, κουφάκι, Ημερομθνία Γζννθςθσ, Μζγεκοσ Μπλοφηασ κλπ.  



 

 

 

 θμείωςθ: Εκτόσ των ςτοιχείων που αναγράφονται παραπάνω, κατά τθν εγγραφι είναι 
απαραίτθτθ θ αποκικευςθ ζγχρωμησ φωτογραφίασ διαβατηρίου  (μζγιςτο μζγεκοσ αρχείου 
500ΚΒ) για κάκε ςυμμετζχοντα. Η φωτογραφία πρζπει να είναι  .jpg, or .png αρχείο. 

 Σο ςωματείο μπορεί να προςκζςει  ι να αλλάξει ακλθτζσ ςτθ ςελίδα ‘’Εγγραφζσ¨ μζχρι τθν 5θ 
Ιουνίου 2017. Μετά από αυτιν τθν θμερομθνία , το ςφςτθμα κα απορρίψει κάκε αλλαγι. 

  

Βήμα B3: Εξόφληςη κόςτουσ ςυμμετοχήσ, κόςτουσ διαμονήσ και αποςτολή 
υπογεγραμμζνων εγγράφων με email 

 

 Tο υπολειπόμενο ποςό του κόςτουσ ςυμμετοχισ πρζπει να εξοφλθκεί ζωσ και τθν Σετάρτθ 7 
Ιουνίου 2017  ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Delta I.S.O.με τθν αιτιολογία: Εξόφλθςθ 
ςυμμετοχισ HWG και το όνομα του ςωματείου. 

 Tο υπολειπόμενο ποςό του κόςτουσ διαμονισ πρζπει να εξοφλθκεί ζωσ και τθν Σετάρτθ 7 
Ιουνίου 2017  ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Delta I.S.O. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλθρωμισ το ςωματείο πρζπει να ςτείλει ζνα νζο email ςτο  
habawabagreece@gmail.com με τθν απόδειξθ πλθρωμισ. 

 Επιπλζον, κάκε ςωματείο πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να ςτείλει υπογεγραμμζνα τα 
ζγγραφα που βρίςκονται ςτθν ενότθτα forms ςτον δικτυακό ιςτότοπο  
www.habawaba.gr (Ιατρικι Βεβαίωςθ Ακλθτι και Εξουςιοδότθςθ για τθν Χριςθ 
Φωτογραφίασ υπογεγραμμζνθ από το γονζα κάκε ακλθτι). Σισ δφο φόρμεσ μπορείτε 
να τισ κατεβάςετε από τθν ενότθτα «ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ» (FORMS.PDF) 

 Μζχρι τθν 20θ Ιουνίου 2017, το ωματείο κα μπορεί να αλλάξει τα ονόματα των 
εγγεγραμμζνων ακλθτϊν και τισ φωτογραφίεσ τουσ , μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
χρθςιμοποιϊντασ το ςυνκθματικό που ζχει δοκεί.   

 Από 21θ Ιουνίου  2017, θ θλεκτρονικι πλατφόρμα  Delta I.S.O. HaBaWaBa Greece  System"  δε 
κα επιτρζπει αλλαγζσ. 

 θμ.: Οι προκεςμίεσ δε δφναται να αλλάξουν για ευνόθτουσ λόγουσ  για τθν ζγκαιρθ 
προετοιμαςία και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ διοργάνωςθσ.  
 

Bήμα C1:  Καταχώρηςη Άφιξησ και Αναχώρηςησ   
 

 Μζχρι τθν 20θ Ιουνίου2017 κάκε ωματείο πρζπει να καταχωριςει μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν εφαρμογι "Αrrivals and Departures λεπτομζρειεσ ςχετικά 
με τθν Άφιξθ και Αναχϊρθςθ του ςωματείου , θμερομθνία , ϊρα και μζροσ. 

 Η εφαρμογι Arrivals & Departures αφορά μόνο τα ωματεία εκτόσ Αττικισ.  
 

Βήμα C2: Αίτηςη Τπηρεςίασ Μεταφορών 
  
 Σα ςωματεία που επικυμοφν Μεταφορά από / προσ αεροδρόμιο και λιμάνι καλοφνται να 

επικοινωνιςουν μζςω email με τθν Κα. Ρζνα Σςαγκοφρνου για λεπτομζρειεσ. 
 

Φιλοξενία 
 

Οι ομάδεσ που επικυμοφν μποροφν να διαμείνουν ςτο επίςθμο ξενοδοχείο τθσ διοργάνωςθσ , το 
οποίο βρίςκεται ςε απόςταςθ δζκα λεπτϊν με τα πόδια από τθν εγκατάςταςθ του Δθμοτικοφ 
Κολυμβθτθρίου Αλίμου  που κα διεξαχκεί το HaBaWaBa Greece.  Παρζχεται πρωινό, μεςθμεριανό 
και βραδινό , ςυνδυάηοντασ τισ απαιτιςεισ των ακλθτϊν, ξεκινϊντασ από μεςθμεριανό  την 
Σετάρτη 5 μζχρι και πρωινό την Δευτζρα 10 Ιουλίου, 2017. Για οποιαδιποτε αλλαγι 



 

 

 

παρακαλοφνται τα ςωματεία να επικοινωνιςουν με τθν διοργάνωςθ ςτο mail 
habawabagreece@gmail.com μζχρι τθν 15θ Ιουνίου 2017 .  

 

 ΟΙ ακλθτζσ κα φιλοξενθκοφν ςε τρίκλινα δωμάτια.   

 Κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ κα υπάρχει ιατρόσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

 Οι ακλθτζσ και οι προπονθτζσ ςυνοδοί τουσ κα λάβουν κατά τθν άφιξθ τουσ το welcome kit του 
Festival.  

 
Refunds  

 

 τισ Ομάδεσ που για ςοβαροφσ λόγουσ αδυνατοφν να ςυμμετζχουν ςτο HaBaWaBa Greece, κα 
τουσ επιςτρζφεται το κόςτοσ εγγραφισ  (200€) εφόςον ενθμερϊςουν τον διοργανωτι μζχρι τθν 
15θ Μαρτίου 2017 και πριν τθν καταβολι του κόςτουσ εγγραφισ Ακλθτϊν. 

 Ομάδεσ που ζχουν καταβάλει το κόςτοσ εγγραφισ ομάδασ αλλά δεν ζχουν καταβάλει τθν 
προκαταβολι του κόςτουσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν μζχρι τθν 15θ Απριλίου, 2017 κα αποκλείονται 
από τθν διοργάνωςθ χωρίσ επιςτροφι χρθμάτων. 

 Ομάδεσ που πλιρωςαν τθν προκαταβολι τθσ ςυμμετοχισ Ακλθτϊν  (€135.00 x αρικμόσ ακλθτϊν), 
αλλά δεν εξόφλθςαν το υπόλοιπο μζχρι τθν 7θ Ιουνίου  2017, κα αποκλείονται από τθ διοργάνωςθ 
και κα τουσ επιςτρζφεται μονό το 50% του καταβλθκζντοσ ποςοφ , εφόςον αιτθκοφν για αυτό 
μζχρι 8θ Ιουνίου 2017. 

 Ομάδεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν πλθρωμι αλλά για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν δφνανται να 
ςυμμετζχουν, κα λάβουν το 60% του καταβλθκζντοσ ποςοφ, εφόςον ενθμερϊςουν το διοργανωτι 
ζωσ 5θ Μάιου 2017. ε περίπτωςθ ακφρωςθσ από τθν πλευρά τθσ ομάδασ μετά τθν 5θ Μάιου δε 
κα γίνονται επιςτροφζσ χρθμάτων. 

 ε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ ακλθτι για λόγουσ υγείασ , το ςωματείο πρζπει να 
αποςτείλει τθν ιατρικι βεβαίωςθ, που κα αναφζρει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο ακλθτισ δε 
μπορεί να ςυμμετζχει ςε ακλθτικζσ διοργανϊςεισ ςτο email  (habawabagreece@gmail.com). ε 
αυτι τθν περίπτωςθ κα επιςτραφοφν ςτο ςωματείο το 50% του κόςτουσ ςυμμετοχισ του ακλθτι, 
εφόςον το ςωματείο αιτθκεί μζχρι τθν 20θ Ιουνίου 2017. Μετά από αυτι τθν θμερομθνία δε κα 
γίνονται επιςτροφζσ χρθμάτων.   

 

Απαγόρευςη υμμετοχήσ Αθλητή από τον Διοργανωτή.  
 

τισ ομάδεσ ή τουσ αθλητζσ που δε θα  υποβάλλουν τα ζγγραφα που αναφζρονται ρητά ςτο 
Βήμα Β3 θα επιβάλλεται ποινή απαγόρευςησ ςυμμετοχήσ ςτο HaBaWaBa Greece  χωρίσ 
επιςτροφή χρημάτων. 

 

 
 


