
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

1. Ωράριο Λειτουργίας 

Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-13:00 & 17:00-22:00 

Σάββατο: 9:00-14:00 

 

2. Οδηγίες Εγγραφής 

Για την εγγραφή σας απαραίτητη προϋπόθεση είναι: 
 

✓ Βεβαίωση από καρδιολόγο ότι μπορείτε να ασκείστε (μπορείτε να την προσκομίσετε εντός το πολύ 

2 εβδομάδων από την εγγραφή σας). 
 

✓ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
 

✓ Αίτηση εγγραφής (την κάνετε ηλεκτρονικά στο www.tromaras.com ). 
 

✓ Σύμφωνη γνώμη του γονέα ή του κηδεμόνα για ανήλικους μέχρι 17 ετών. 

 

3. Κανονισμοί 

✓ Κάθε μέλος κατά την είσοδό του στο χώρο του γυμναστηρίου υποχρεούται να φέρει αθλητική 

ένδυση, πετσέτα και ζευγάρι αθλητικά υποδήματα, τα οποία θα αλλάζει εντός των αποδυτηρίων, 

για να διατηρείται η υγιεινή του χώρου. 
 

✓ Κάθε μέλος υποχρεούται να μεριμνά και να φροντίζει την υγιεινή του σώματός του και των 

ενδυμάτων του. 
 

✓ Για την διευκόλυνση και ασφάλεια όλων επιβάλλεται η τακτοποίηση των  ελεύθερων βαρών και 

λοιπού εξοπλισμού μετά από τη χρήση τους, στην αρχική τους θέση. 
 

✓ Κάθε μέλος πρέπει να διατηρεί το χώρο που χρησιμοποιεί καθαρό και να πετά τα απορρίμματα 

στους κάδους – ΠΟΤΕ στη λεκάνη της τουαλέτας. 
 

✓ Κάθε μέλος πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και παρατηρήσεις του γυμναστή ή του 

επιβλέποντος του χώρου. 
 

✓ Η ανανέωση των συνδρομών πρέπει να γίνεται μέχρι και την ημερομηνία λήξης. Για τυχόν 

καθυστερήσεις να ενημερώνετε έγκαιρα. 
 

✓ Η Διεύθυνση του γυμναστηρίου επιφυλάσσει το δικαίωμά της, σε περίπτωση που ένα μέλος δεν 

συμμορφώνεται κατ’ επανάληψη με τους παραπάνω κανόνες, να τερματίσει την συνδρομή του και 

να το αποβάλλει από το χώρο. 

 

4. Στοιχεία Επικοινωνίας 

• Διεύθυνση: Αττικής 23, Τ.Κ.: 190 02, Πόλη: Παιανία 

• Τηλέφωνο: 2167 001 920, Κινητό: 6976 564 291 

• Ε-mail: tromarassportsclub@gmail.com 

• Ιστοσελίδα: www.tromaras.com  

• Facebook: Tromaras Sports Club 

• Instagram: tromaras_sports_club 
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5. Τιμοκατάλογος 

 

 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

COACHING PERSONAL 
TRAINING 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 SMALL GROUP 

TRAINING 
E.M.S. 

TRAINING 

1 Μήνας 30€ 20€  40€ 
  

6 Μήνες 120€    
  

1 Π.Μ.   15€ 20€ 25€    

8 Π.Μ.   110€ 140€ 180€    

12 Π.Μ.   150€ 180€ 240€    

Προσφορά       

➢ στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

➢ η κάθε συνδρομή προπληρώνεται 

6. Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ασφαλούς Άσκησης Λόγω Κορονοϊού 

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού. 

2. On-Line κράτηση θέσης για προπόνηση μέσω της ιστοσελίδας μας (www.tromaras.com) ή της σελίδας μας 

στο Facebook, Tromaras Sports Club, πατώντας την επιλογή «booking». 

3. Υποχρεωτική χρήση είτε διπλής μάσκας είτε μονής μάσκα ΚΝ95 ή FFP2, κατά την είσοδο και έξοδο από τον 

χώρο του γυμναστηρίου και προαιρετικά κατά την άσκηση. 

4. Καθαρισμός των οργάνων με καθαριστικό, μετά από κάθε χρήση. 

5. Τα αποδυτήρια θα χρησιμοποιούνται μόνο για την φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των μελών του 

γυμναστηρίου, στα οποία θα γίνεται απολύμανση πριν από κάθε χρήση. 

6. Καθαρισμός/ απολύμανση των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε 

μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής 

7. Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και 

χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων. 

8. Αυστηρά, χρήση ατομικής πετσέτας. Τα υποδήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις 

του γυμναστηρίου και όχι σε δραστηριότητες εκτός αυτού. 

9. Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, 

στρώματα)  

10. Πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό 

απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60ο C).  
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