ΑΝΑΝΕΏΣΕΙΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

2021-2022

ΑΝΑΝΈΩΣΕ ΤΗ ΘΈΣΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΣΕΖΌΝ!

Η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας
καθώς στέρησε από την ομάδα τον «έκτο της παίκτη»,
τον κόσμο της, ο οποίος έχει πολλάκις αποδείξει
εμπράκτως με τον πιο εμφατικό τρόπο την αγάπη,
την πίστη και την αφοσίωσή του. Όπως είχε υποσχεθεί
από την περσινή σεζόν, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις για την ανανέωση
των εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου
τόσο στους περσινούς (2020-2021), όσο και στους προπέρσινους
κατόχους καρτών διαρκείας (2019-2020).
ΈΚΠΤΩΣΗ 30%
Aφορά ανανεώσεις εισιτηρίων που η αγορά τους έγινε έως τις 23/9/2020.
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει για την ίδια ζώνη ανανέωσης.

ΈΚΠΤΩΣΗ 20%
Aφορά ανανεώσεις εισιτηρίων που η αγορά τους έγινε από τις 24/9/2020 και έπειτα.
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει για την ίδια ζώνη ανανέωσης.

ΈΚΠΤΩΣΗ 10%
Aφορά ανανεώσεις εισιτηρίων που η αγορά τους έγινε μόνο την περίοδο 2019-2020.
Η συγκεκριμένη έκπτωση δίνεται με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΏΝ ΠΡΟΝΟΜΊΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ
ΤΑ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΊΑΣ, ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΗ ΜΌΝΙΜΗ ΘΈΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΚΑΙ
ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΙΓΜΏΝ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΜΑΣ!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ & ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
*ΔΕ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΕΚΠΤΏΣΕΩΝ

DIAMOND

PLATINUM I

PLATINUM II

BASELINE I

BASELINE II

GOLD

SILVER

BRONZE

ΖΟΝΕ 6

ΖΟΝΕ 5

ΖΟΝΕ 4

ΖΟΝΕ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

ΖΟΝΕ 2

ΖΟΝΕ 1

ΠΊΝΑΚΑΣ ΤΙΜΏΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΌ

*

260

280

300

350

370

520

630

570

750

1.000 2.000 3.000 4.800 4.800 5.000 3.000 5.500 6.000

ΑΝΑΝΈΩΣΗ 10%

*

234

252

270

315

333

468

567

513

675

900 1.800 2.700 4.320 4.320 4.500 2.700 4.950 5.400

ΑΝΑΝΈΩΣΗ 20%

*

208

224

240

280

296

416

504

456

600

800 1.600 2.400 3.840 3.840 4.000 2.400 4.400 4.800

ΑΝΑΝΈΩΣΗ 30%

*

182

196

210

245

259

364

441

399

525

700 1.400 2.100 3.360 3.360 3.500 2.100 3.850 4.200

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ (ΑΝΕΡΓΊΑΣ)

*

221

238

255

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΌ)

*

221

238

255 297,50 314,50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ (ΑμεΑ)

*

221

238

255 297,50 314,50 442 535,50 484,50 637,50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΠΑΚΈΤΟ 1

*

364

392

420

490

518

728

798 1.050

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΠΑΚΈΤΟ 2

*

468

504

540

630

666

936 1.134 1.026 1.350

*

*

*

*

*

*

*

*

*

100

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΑμεΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

  (+ 1 ΣΥΝΟΔΟ, ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ)

*

882

*

*

*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
BASIC
BENEFITS
		

ZONE 1

ZONE 2 - ZONE 4

ZONE 5 - ZONE 6

PREMIUM

VIP

DIAMOND

BRONZE - SILVER

GOLD - BASELINE - PLATINUM

DIAMOND

  ΈΩΣ 6 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΙΣΙΤΗΡΊΟΥ
  (ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ)
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ HI-5 TUNNEL
  (IΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΆ ΔΙΑΡΚΕΊΑΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΛΉΡΩΣΗ)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΌ ΒΊΝΤΕΟ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ
  (ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΛΉΡΩΣΗ)
  ΠΡΟΤΕΡΑΊΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΌ
  KΥΠΈΛΛΟΥ ΕΛΛΆΔΑΣ & FINAL-4 EUROLEAGUE
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΟΑΚΑ TOUR EXPERIENCE
  (ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΛΉΡΩΣΗ)
  ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ VIP LOUNGE
  ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΗ MEDIA DAY (ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΛΉΡΩΣΗ)
  ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΌ ΔΏΡΟ
  VIP PARKING (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΘΈΣΕΩΝ)
  ΔΏΡΟ ΕΠΊΣΗΜΗ ΕΜΦΆΝΙΣΗ
*ΤΑ ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΏΝ ΘΑ ΑΝΑΝΕΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SITE

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θεωρεί την οικογένεια βασικό πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας και την καλεί
και τη νέα χρονιά, ώστε να υπάρχουν ακόμα περισσότερες οικογένειες στο γήπεδο, αν αυτό καταστεί εφικτό.
Επίλεξε τώρα τη θέση για εσένα και την οικογένειά σου και εκμεταλλεύσου τα διευρυμένα οικογενειακά
εκπτωτικά πακέτα.
Ισχύουν ειδικές οικογενειακές εκπτώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας στις ζώνες τιμών 1, 2, 3, 4 & 5.
Απαραίτητο δικαιολογητικό: Φωτοτυπία βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης.
*Η έκπτωση ισχύει για κάθε παιδί-έφηβο έως 17 ετών.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρίσκεται πάντα κοντά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες προσφέροντας και φέτος
προνομιακές τιμές εισιτηρίων διαρκείας για να βρεθούν όλοι στο πλευρό της αγαπημένης μας ομάδας.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Οι φοιτητές από 18 έως και 26 ετών μπορούν να προμηθευτούν τα φοιτητικά εισιτήρια διαρκείας τους
προσκομίζοντας τη φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ ή τη βεβαίωση σπουδών και την ταυτότητά τους.
ΑΝΕΡΓΟΙ: Οι άνεργοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία
της εν ισχύ βεβαίωσης ανεργίας.
ΑμεΑ (με αμαξίδιο ή χωρίς): Τα ΑμεΑ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας
τη φωτοτυπία βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.
Για την κατηγορία ΑμεΑ με αμαξίδιο, απαιτείται ομοίως βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α., ενώ τα εισιτήρια διαρκείας,
του ενδιαφερόμενου και του συνοδού του αντιστοιχούν στις ράμπες προσβασιμότητας του σταδίου και όχι
σε κάποια αριθμημένη θέση.
*Για την αγορά των ειδικών εκπτωτικών εισιτηρίων διαρκείας, για τις οποίες απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά
(οικογενειακά, φοιτητές, άνεργοι & ΑμεΑ) θα πρέπει να καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 214 402 2541.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ για τη σεζόν 2021-2022,
είναι προαιρετική η εγγραφή μέλους στον Παναθηναϊκό Α.Ο. για τους κατόχους ηλικίας 18 ετών και άνω.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ προσφέρει τη δυνατότητα μιας μοναδικής εμπειρίας με θέσεις VIP
δίπλα στους πάγκους των δύο ομάδων. Για σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:
214 402 2541, Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00-18:00.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους
με όλες τις πιστωτικές κάρτες έως και 6 άτοκες δόσεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

[ ΟΑΚΑ VIP Lounge, είσοδος από Θύρα 12 (άνωθεν θύρας VIP), Altion Arena/OAKA, τηλ. επικοινωνίας 214 402 2541

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-18:00, Σάββατο - Κυριακή 10:00-16:00
[ Ηλεκτρονικά στα paobc.gr & viva.gr
[ Τηλεφωνικά στη γραμμή της VIVA στο 11876
(Χρέωση από σταθερό: 0,96€ / λεπτό και από κινητό: 1,09€ / λεπτό)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητος ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ
κάθε φιλάθλου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Κάρτα Διαρκείας είναι προσωπική. Απαγορεύεται
η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η
μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Καρτών
Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό
τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς
της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας
αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ, εφαρμοστικός
Ν. 4624/2019), καθώς και σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο
κάτοχος της κάρτας διαρκείας επιθυμεί να λαμβάνει
σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα
νέα της ΚΑΕ, συμμετοχή σε διαγωνισμούς καθώς και
σε προσφορές της ΚΑΕ ή/και συνεργαζόμενων με αυτή
εταιρειών και χορηγών, μπορεί να το δηλώσει στην
ειδική φόρμα συναίνεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος
της αίτησης, σημειώνοντας το ειδικό τετράγωνο. Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω
χρήση των προσωπικών του δεδομένων δύναται να
αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για ανήλικο πρόσωπο
κάτω των 14 ετών γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη
γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου
προσώπου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται
μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη
αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ,
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από φυσικό
κατάστημα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η
επιστροφή χρημάτων. Ομοίως, σε περίπτωση αγοράς
της κάρτας διαρκείας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος
ο κάτοχος της δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από
την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς
του εισιτηρίου διαρκείας και μέχρι την παραλαβή αυτού,
ούτε κατόπιν της παραλαβής του.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας, παρέχοντας ο ίδιος τα
προσωπικά του στοιχεία στην ΚΑΕ με τη συμπλήρωση
της παρούσας, της επιτρέπει να τα επεξεργάζεται

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εισιτηρίου
διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την
απώλεια στην ΚΑΕ, μόλις την αντιληφθεί, στη διεύθυνση
των γραφείων αυτής, επί των οδών Ευκαλύπτων, αρ.
2 και Πεντέλης, αρ. 43 στο Μαρούσι Αττικής, και να
συμπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας,
προκειμένου να επανεκδοθεί η κάρτα του εισιτηρίου
διαρκείας του από τους συνεργάτες της ΚΑΕ και να
ακυρωθεί το χαμένο εισιτήριο.
6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας ευθύνεται έναντι της
ΚΑΕ για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή ου, η οποία

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή κανονισμού, ή / και
παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους γενικούς
όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση
κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα
υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει
συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των
αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή
ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς.
Επιπρόσθετα, ρητώς επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
επιβολής προστίμου σε βάρος της ΚΑΕ εξαιτίας
της κατά τα ανωτέρω υπαίτιας και παράνομης
συμπεριφοράς του κατόχου κάρτας διαρκείας, ο
τελευταίος ρητώς αναγνωρίζει στην ΚΑΕ το δικαίωμα
να στραφεί εναντίον του ώστε να το λάβει αναγωγικά.
Πέραν των ανωτέρω, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα
να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν
αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά
την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση
των κατόχων από το γήπεδο.
7. ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας οφείλει πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων
να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους
κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει
στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των
αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’
όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και
αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες,
τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή

αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε
επεισόδια.
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Οι υπεύθυνες αστυνομικές δυνάμεις, η ΚΑΕ καθώς
και οι συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα
στιγμή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και
έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας και του τίτλου εισόδου κάθε ατόμου που
θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου.
Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι
ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο
αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου
φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και
αποχώρησή του από το γήπεδο.
9. ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Η θέση του κάθε κατόχου κάρτας διαρκείας στο
γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω σε κάθε τίτλο
εισόδου στο γήπεδο. Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας
υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη
του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό
του από το γήπεδο.
10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε
λόγο, ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισμένων των
θυρών», ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν έχει
κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή
του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της κάρτας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης
μορφής. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΚΑΕ,
λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από
απόφαση της ΚΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους
καρτών διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα
της ΚΑΕ στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα
έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που
το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που
να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους
κατόχους καρτών διαρκείας, η ΚΑΕ θα ενημερώνει
εγκαίρως σχετικά τους κατόχους μέσω της
ιστοσελίδας www.paobc.gr, ή με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης
επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν
εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών
διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι
της ΚΑΕ και η ΚΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση για
αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Με την απόκτηση κάρτας διαρκείας, ο κάτοχος
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες
όρους καρτών διαρκείας καθώς και τους γενικούς
όρους αγοράς και κατοχής τίτλου εισόδου στο γήπεδο
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.paobc.
gr. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με
τους προαναφερόμενους όρους, η ΚΑΕ διατηρεί το

δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα διαρκείας, χωρίς να
έχει ο κάτοχος δικαίωμα αποζημίωσης.
12. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεσμεύεται να σέβεται
τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η διαφύλαξη
των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς. Η γνωστοποίηση της εταιρείας
μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.paobc.gr και
περιέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων που τηρούμε. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να την
διαβάσετε ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το
εάν, γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα.
Στη γνωστοποίηση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
σχετικά με τα ακόλουθα: α) την ταυτότητα και τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας
δεδομένων, β) τους σκοπούς και τη νομική βάση για
την επεξεργασία γ) τις πηγές των προσωπικών σας
δεδομένων, δ) τους αποδέκτες των προσωπικών
σας δεδομένων, (ε) την περίοδο για την οποία θα
αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα, στ) τα
δικαιώματά σας βάσει των νόμων περί προστασίας
δεδομένων και τον τρόπο άσκησης αυτών, καθώς και
κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η γνωστοποίηση αυτή
θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2022
Δεδομένων των μεταβαλλόμενων ρυθμίσεων σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
λόγω της πανδημίας COVID-19, εξαιρετικά για την προσεχή αγωνιστική περίοδο, θα ισχύουν τα κάτωθι:
- Η αγορά εισιτηρίου διαρκείας δεν εξασφαλίζει τη ζωντανή παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας,
		 καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
		 που θα εκδώσουν οι αρμόδιοι φορείς.
- Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου
		 υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και
		 επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης
		 μορφής σε περίπτωση έλλειψης ή/και ακυρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την είσοδό του στο γήπεδο.
- Κάθε εισιτήριο διαρκείας θα αναγράφει τα ακριβή στοιχεία διαζώματος, σειράς και θέσης για συναισθηματικούς
		 λόγους. Όμως, όπως εξηγείται κατωτέρω στην περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων με περιορισμένη παρουσία
		 θεατών, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τον κάτοχο – θεατή σε άλλη θέση της ίδιας
		 θύρας για λόγους τήρησης των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων.
- Σε περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων χωρίς τη παρουσία φιλάθλων, ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει
		 κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας
		 ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.
- Σε περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων με περιορισμένη παρουσία θεατών, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας
		 κάθε θύρας θα δικαιούνται να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην ίδια θύρα μέσω της διαδικασίας check - in που
		 θα παρέχεται μέσω του ιστότοπου της VIVA. Οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε θύρα θα καθορίζονται από τα εκάστοτε
		 ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων και, για το λόγο αυτό, θα τηρείται, αυστηρά,
		 σειρά προτεραιότητας.
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κάθε θύρας, οι οποίοι δεν θα κατορθώσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους
στην ίδια θύρα για έναν αγώνα έγκαιρα, θα δικαιούνται να εξασφαλίσουν θέση σε άλλη θύρα για τον ίδιο αγώνα μέσω
του ανωτέρω συστήματος της VIVA, κατά προτεραιότητα και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της θύρας, πληρώνοντας
το επιπλέον ποσό που θα αναλογεί στην αναβάθμιση της θέσης τους, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο
της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ για το συγκεκριμένο αγώνα.
Η δυνατότητα αναβάθμισης θέσης δε θα είναι διαθέσιμη για τα οικογενειακά πακέτα, για τα οποία θα ισχύει μόνο
η διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου, ήτοι η εξασφάλιση των θέσεων μόνο στην ίδια θύρα.
Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους
του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής για όσους αγώνες δεν κατορθώσει
να εξασφαλίσει τη θέση του μέσω του ανωτέρω συστήματος.

