
 

Όροι και προϋποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτον αγώνα. 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ που προβλζπονται από 

τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986 δθλώνω ότι:  
 

Κατζχω βεβαίωςθ - πιςτοποιθτικό  εμβολιαςμοφ – νόςθςθσ (Covid-19), το οποίο 

κα είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγώνα και το οποίο μαηί με 

ζγγραφο ταυτοποίθςθσ (ταυτότθτα – δίπλωμα) κα προςκομίςω ςτθ Γραμματεία 

των αγώνων για ζλεγχο πριν τθν παραλαβι του αρικμοφ μου. 

Εφόςον για τθ ςυμμετοχι μου απαιτείται διενζργεια διαγνωςτικοφ τεςτ (για 

Covid-19) κα το πραγματοποιιςω και κα προςκομίςω το αποτζλεςμα αυτοφ 

(μζςω πλατφόρμασ www.gov.gr) μαηί με ζγγραφο ταυτοποίθςθσ (ταυτότθτα – 

δίπλωμα) ςτθ Γραμματεία των αγώνων για ζλεγχο πριν τθν παραλαβι του 

αρικμοφ μου. 

Λαμβάνω μζροσ ςτον αγώνα, με απόλυτθ προςωπικι μου ευκφνθ. Ζχω προβεί 
ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ εξετάςεισ, ζχω κάνει τον απαραίτθτο 
καρδιολογικό ζλεγχο και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ μου επιτρζπει τθ ςυμμετοχι 
μου ςτον αγώνα. 

Σε περίπτωςθ ςωματικισ βλάβθσ ι κανάτου μου, που μπορεί να προκλθκεί 
κατά τθ διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά τθ μετάβαςθ μου ι κατά τθν 
αποχώρθςθ μου από αυτόν, αναλαμβάνω πλιρωσ τθν ευκφνθ των πράξεων 
μου. Παραιτοφμαι από κάκε απαίτθςθ εναντίον του διοργανωτι, των χορθγών, 
των εκελοντών, των κριτών και οποιοδιποτε εμπλζκεται άμεςα ςτθν εκδιλωςθ.  
 

Δίνω τθν ζγκριςι μου ςτον διοργανωτι να χρθςιμοποιιςει τα προςωπικά 
ςτοιχεία μου για ειςαγωγι και προβολι τουσ ςτθ λίςτα ςυμμετεχόντων, 
αποτελεςμάτων και ςτατιςτικών. 

Συναινώ ςτθν ελεφκερθ χριςθ του ονοματεπωνφμου και τθσ εικόνασ μου από 
τον διοργανωτι και τουσ χορθγοφσ του αγώνα.  
  

Σε περίπτωςθ που είμαι ανιλικοσ-θ, κα αποςταλεί από εμζνα ι τον 
γονζα/κθδεμόνα μου θλεκτρονικά ςτο email: info@dionysosamfiklias.gr 
υπεφκυνθ διλωςθ ςυγκατάκεςθσ του γονζα/κθδεμόνα μου, με βεβαιωμζνο το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ του/τθσ από επίςθμθ αρχι, ώςτε θ εγγραφι μου να 
ολοκλθρωκεί και θ γραμματεία του αγώνα να μου δώςει δικαίωμα ςυμμετοχισ. 

Τα ςτοιχεία που δθλώκθκαν παραπάνω, είναι απολφτωσ ακριβι και αλθκι. 

Αποδζχομαι τουσ παραπάνω όρουσ* (*υποχρεωτικό πεδίο) 
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