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Οργάνωση του Ταξιδιού σας 
  
Η Pentagon Sports & Travel, ο κορυφαίος sports tour operator στην Ελλάδα, είναι επίσημα αναγνωρισμένος από τον ΕΟΤ με Αριθμό 
Μητρώου: 0933E61000123701 και μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA). 
  
Ως εκ τούτου επιλέγοντας να ταξιδέψετε με την PST εξασφαλίζετε ότι τα χρήματα που διαθέτουν όσοι συμμετέχουν στην εκδρομή της 
ομάδα σας είναι εξασφαλισμένα, όπως άλλωστε επιβάλλεται και από τη σχετική Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τη 
λειτουργία των ταξιδιωτικών γραφείων για τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Στόχος των ανθρώπων της Pentagon σ’ αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας είναι να παρέχει έναν οδηγό με ουσιαστικές συμβουλές όσον 
αφορά την οργάνωση του αθλητικού σας ταξιδιού σε όλα τα επίπεδα. 
  
Μ’ αυτό τον τρόπο ελπίζουμε να κάνουμε την διαδικασία πραγματοποίησης της εκδρομής σας πιο εύκολη και το ταξίδι σας ακόμα πιο 
ευχάριστο…    
 
 
 
Σχεδιασμός Κράτησης 
  
Ορισμός "Συντονιστής Αθλητικής Εκδρομής" 
Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα έχει το χρόνο, τη διάθεση και την ικανότητα να οργανώσει την 
εκδρομή. Αυτό το άτομο έχει υποχρέωση να επικοινωνεί με την Pentagon Sports &Travel για λογαριασμό της ομάδας (συνήθως 
μέσω e-mail) και την ίδια στιγμή να ενημερώνει διαρκώς όλους τους συμμετέχοντες για θέματα όπως το πρόγραμμα της εκδρομής και 
την προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ταξίδι, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, κτλ. 
  
Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού για την Εκδρομή 
Θα είναι πολύ χρήσιμο για τη διαδικασία της συγκέντρωσης των χρημάτων εντός της ομάδας, να υπάρχει ένας τραπεζικός 
λογαριασμός όπου θα κατατίθενται είτε τα χρήματα από τους συμμετέχοντες με βάση το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που θα τους 
ανακοινωθεί από τον συντονιστή, είτε τυχόν χρήματα που θα προκύψουν από άλλες ενέργειες όπως λαχειοφόρους, χορηγίες, κτλ. 
Κατόπιν ο συντονιστής θα μπορεί να προχωρεί στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της κάθε πληρωμής -σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα πληρωμών της προσφοράς- στον τραπεζικό λογαριασμό της PST. 
  
Επιβεβαίωση Κράτησης 
Η επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμετοχής από την ομάδα 
στην PST και την ταυτόχρονη κατάθεση της προκαταβολής. 
  
E-mail 
Μία ακολουθία από e-mail μεταξύ του συντονιστή και των συμμετεχόντων είναι καλή ιδέα ώστε όλοι να είναι ενημερωμένοι σχετικά 
με το πρόγραμμα του ταξιδιού, την προσφορά, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών εντός της ομάδας, τους όρους και προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο ταξίδι, κτλ. 
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Σχεδιασμός Ταξιδιού 
  
Η PST στην προσπάθειά της να σας βοηθήσει να αποφύγετε προβλήματα της τελευταίας στιγμής προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα με 
πράγματα που πρέπει να φροντίσετε να κάνετε από 6 μήνες πριν από το ταξίδι σας μέχρι και την παραμονή της αναχώρησής σας. 
  
6 μήνες πριν την αναχώρηση 
- ελέγξτε ότι το διαβατήριό σας –εφόσον δεν ταξιδεύετε με την νέα ταυτότητά σας με λατινικούς χαρακτήρες και εντός χωρών της 
συνθήκης Sengen- είναι εν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία της επιστροφή σας και ότι δεν απαιτείται Visa εισόδου (σε μερικές 
χώρες το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες από τη στιγμή της εισόδου του κατόχου στην επικράτεια τους) 
- η χώρα που πρόκειται να επισκεφτείτε μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένους εμβολιασμούς, ελέγξτε ότι τους έχετε κάνει. Επίσης 
συνίσταται αντιτετανικό εμβόλιο και ειδικότερα για τα παιδιά να κάνουν τουλάχιστον το πρώτο από τη σειρά τω τριών από το εμβόλιο 
της ηπατίτιδας Β’ 
- ελέγξτε το πρόγραμμα των πληρωμών 
  
3 μήνες πριν την αναχώρηση 
- σε περίπτωση που δεν έχετε SIM κάρτα κινητού τηλεφώνου αγοράστε μία και σιγουρευτείτε ότι θα λειτουργεί στη χώρα που θα 
ταξιδέψετε 
- σε περίπτωση που ταξιδεύετε σε χώρα εκτός Euro (€) πραγματοποιήστε έρευνα σε διάφορες τράπεζες σχετικά με την τιμή 
συναλλάγματος ανάμεσα στο € και το τοπικό νόμισμα της χώρας προορισμού σας 
- εκδώστε πιστωτική κάρτα με μικρό πιστωτικό όριο 
- κάντε αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας σε περίπτωση που δεν 
έχετε 
- αρχίστε να βρίσκεται αναμνηστικά της ομάδας σας για ανταλλαγή με άλλες ομάδες, όπως λάβαρα, μπλουζάκια, καπέλα, κτλ. 
  
2 μήνες πριν την αναχώρηση 
- ψωνίστε όλα τα απαραίτητα σχετικά με ρουχισμό, αθλητικό εξοπλισμό, κ.α. 
- δώστε την ευχέρεια στο Συντονιστή της Αθλητικής σας εκδρομής να ετοιμάσει μια αρχική λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων 
(σιγουρευτείτε ότι τα ονόματά σας είναι σωστά δηλωμένα, διότι για λόγους ασφαλείας οι αεροπορικές εταιρίες τσεκάρουν τα 
ονόματα στις ταυτότητες μ’ αυτά των εισιτηρίων), μία ενδεικτική λίστα με την κατανομή των δωματίων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων 
ή ταυτοτήτων, κτλ. 
  
1 μήνα πριν την αναχώρηση 
- βάλτε σε ένα μέρος το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας, το ρουχισμό, τον αθλητικό εξοπλισμό … 
  
1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση 
- ετοιμάστε τη βαλίτσα σας 
- προμηθευτείτε συνάλλαγμα (εφόσον ταξιδεύετε σε χώρα εκτός €) 
- ελέγξτε ότι η περιαγωγή (roaming) είναι σε λειτουργία 
- φτιάξτε μια λίστα με όλα τα τηλέφωνα ανάγκης (πρεσβεία, τράπεζα, κλπ) 
  
1 ημέρα πριν την αναχώρηση 
- τσεκάρετε ξανά την λίστα των χρήσιμων πραγμάτων 
- τοποθετήστε στην χειραποσκευή σας πράγματα που θα χρησιμοποιήστε κατά τη διάρκεια της πτήσης ή της πλεύσης, όπως 
διαβατήριο / ταυτότητα, οδοντόβουρτσα, MP3 player, περιοδικά, κτλ. 
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Λίστα Χρήσιμων Πραγμάτων 
  
Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των αθλητικών σας ταξιδιών που θα ευχόσασταν να είχατε μαζί σας κάποια μικρά πράγματα που 
θα σας ήταν απαραίτητα εκείνη τη στιγμή; Αν ναι τότε η λίστα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να αποφύγετε καταστάσεις σαν αυτές 
και να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη… 
  
Βαλίτσα / Χειραποσκευή 
Παντελόνια - Σακούλα για άπλυτα - Πουκάμισα / Μπλουζάκια Casual - Εσώρουχα - Αποσμητικό Σώματος -Κάλτσες - Σαμπουάν & 
Conditioner - Φακούς Επαφής - Γυαλιά Ηλίου - Οδοντόβουρτσα & Οδοντόκρεμα -Νυχοκόπτης - Ψαλίδι - Βελόνα & Κλωστή -
 Casual Παπούτσια - Χτένα ή Βούρτσα Μαλλιών - Πυτζάμες - ΠετσέταΠροσώπου - Ασπιρίνη - Αθλητική Φόρμα & Μπλουζάκια -
 Πετσέτες (2) 
  
Αθλητικά Είδη 
Παπούτσια Αγώνα - Μπογιά Παπουτσιών - Κλειδί για τις τάπες των παπουτσιών (ποδόσφαιρο) - Αθλητικά Παπούτσια Running - 
Τσαντάκι Παπουτσιών - Καλαμίδες (ποδόσφαιρο) - Δοχείο Νερού - Επιδέσμους και tape - Αντιανεμικό - Στολή Αγώνα & Προπόνησης - 
Κάλτσες Αγώνα & Προπόνησης - Μπάλα 
  
Άλλα Είδη 
Περιοδικά & Βιβλία – Υπολογιστής – MP3 / DVD Player - Φορτιστή Κινητού / Hands free - Φωτογραφική Μηχανή / Βιντεοκάμερα 
 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας διευκολύνει τα άτομα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη διάρκεια προσωρινών επισκέψεων στο εξωτερικό. 

Συνεπώς, αν πρόκειται να φύγετε για διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι ή σύντομη ανάπαυλα ή έχετε σκοπό να 
σπουδάσετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει μια κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο θα 
εξοικονομήσετε χρόνο, φασαρία και χρήματα αν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε ενώ βρίσκεστε στο 
εξωτερικό. 

 


