
 

 

  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ  

 

Χρονικό διάστημα: 1 Οκτωμβρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2022 

Δευτέρα έως Παρασκευή 

Ώρες κράτησης Είδος γηπέδου Τιμή ανά ώρα 
8:00-16:00 Χωμάτινη επιφάνεια  26€ 
8:00-16:00 Συνθετικός τάπητας 19€ 
8:00-16:00 Green Set 19€ 
16:00-23:00 Χωμάτινη επιφάνεια  33€ 
16:00-23:00 Συνθετικός τάπητας 25€ 
16:00-23:00 Green Set     25€ 

Σάββατο Κυριακή & Επίσημες Αργίες 

Ώρες κράτησης Είδος γηπέδου Τιμή ανά ώρα 
8:00-16:00 Χωμάτινη επιφάνεια  31€ 
8:00-16:00 Συνθετικός τάπητας 25€ 
8:00-16:00 Green Set 25€ 
16:00-23:00 Χωμάτινη επιφάνεια  26€ 
16:00-23:00 Συνθετικός τάπητας 21€ 
16:00-23:00 Green Set 21€ 

 

 Η χρήση των προβολέων μετά τη δύση του ηλίου χρεώνεται επιπλέον (8€/ώρα). 
 

 Δυνατότητα καταγραφής παιχνιδιού 10€ (με δικό σας αποθηκευτικό μέσο 7€). 
 

 Ιδιαίτερο μάθημα με προπονητή του Club χρεώνεται 50€ την ώρα, μετά τη δύση 
του ηλίου χρεώνεται επιπλέον (5€/ώρα) για χρήση των προβολέων. 

 
 Δυνατότητα καταγραφής ιδιαίτερου μαθήματος με προπονητή του Club με δικό 

σας αποθηκευτικό μέσο +5€ στο κόστος του μαθήματος. Επίσης, παρέχεται η 
δυνατότητα τεχνικής ανάλυσης του παιχνιδιού σας από έμπειρο και καταρτισμένο 
προπονητή του Club με μικρή εξτρά χρέωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ  

 

Χρονικό διάστημα:1 Απριλίου 2022 έως και 30 Σεπτεμβίου  2022 

Δευτέρα έως Παρασκευή 

Ώρες κράτησης Είδος γηπέδου Τιμή ανά ώρα 
8:00-18:00 Χωμάτινη επιφάνεια  26€ 
8:00-18:00 Συνθετικός τάπητας 19€ 
8:00-18:00 Green Set 19€ 
18:00-23:00 Χωμάτινη επιφάνεια  33€ 
18:00-23:00 Συνθετικός τάπητας 25€ 
18:00-23:00 Green Set     25€ 

Σάββατο Κυριακή & Επίσημες Αργίες 

Ώρες κράτησης Είδος γηπέδου Τιμή ανά ώρα 
8:00-18:00 Χωμάτινη επιφάνεια  31€ 
8:00-18:00 Συνθετικός τάπητας 25€ 
8:00-18:00 Green Set 25€ 
18:00-23:00 Χωμάτινη επιφάνεια  26€ 
18:00-23:00 Συνθετικός τάπητας 21€ 
18:00-23:00 Green Set 21€ 

 

 Η χρήση των προβολέων μετά τη δύση του ηλίου χρεώνεται επιπλέον (8€/ώρα). 
 

 Δυνατότητα καταγραφής παιχνιδιού 10€ (με δικό σας αποθηκευτικό μέσο 7€). 
 

 Ιδιαίτερο μάθημα με προπονητή του Club χρεώνεται 50€ την ώρα, μετά τη δύση 
του ηλίου χρεώνεται επιπλέον (5€/ώρα) για χρήση των προβολέων. 
 

 Δυνατότητα καταγραφής ιδιαίτερου μαθήματος με προπονητή του Club με δικό 
σας αποθηκευτικό μέσο +5€ στο κόστος του μαθήματος. Επίσης, παρέχεται η 
δυνατότητα τεχνικής ανάλυσης του παιχνιδιού σας από έμπειρο και καταρτισμένο 
προπονητή του Club με μικρή εξτρά χρέωση.  

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

1. ON LINE BOOKING 

• Σε κάθε κράτηση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ονόματα. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 10 ωρών από την ώρα έναρξης 
παιχνιδιού, θα χρεώνεται το 100% της αξίας του γηπέδου. 

• Κράτηση γηπέδου on-line είναι δυνατή έως και 60 ώρες πριν από την 
επιθυμητή ώρα έναρξης παιχνιδιού. 

• Σε περίπτωση που on-line κράτηση ακυρωθεί λόγω βροχής σας 
επιστρέφεται ολόκληρη η αξία των credits. 

• Σε κάθε on-line booking η χρέωση γίνεται για ολόκληρη την αξία του 
γηπέδου, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί. 

• Σε κάθε χρέωση κράτησης, πιθανή χρήση προβολέων δεν 
συμπεριλαμβάνεται. 

 

2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ CLUB 

• Σε κάθε κράτηση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ονόματα. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 10 ωρών πριν από την ώρα έναρξης 
παιχνιδιού, θα χρεώνεται το 100% της αξίας του γηπέδου. 

• Κράτηση γηπέδου στη Γραμματεία ή τηλεφωνικά είναι δυνατή έως 48 ώρες 
πριν από την επιθυμητή ώρα κράτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να 
κάνετε κράτηση γηπέδου τηλεφωνικά θα πρέπει να καλέσετε στη Γραμματεία 
του KAVOURI TENNIS CLUB στα τηλέφωνα 210 9670686-689. 

• Οι κρατήσεις στη Γραμματεία διέπονται από το ίδιο σύστημα λειτουργίας 
με το on-line booking και δεν επιδέχονται αλλαγές πέραν από τις 
επιτρεπόμενες. 

 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 12.00-16.00 ή  21.30-23.00  

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 


