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                           ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

          ΓΙΑ ΤΟΝ 8
ο

 ΓΥΡΟ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2017
 

          Ο αγώνας περιλαµβάνει α) τρέξιµο 10.000 µέτρα, γεννηθέντες 1999 και µεγαλύτεροι β) 

5.000 µέτρα γεννηθέντες 2007 και µεγαλύτεροι, γ) παιδικός αγώνας 1.000 µέτρων γεννηθέντες 

2010 και µεγαλύτεροι. 

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία  
 

 1η Κατηγορία ΑΝ∆ΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ  18 Ετών και άνω  10.000 µ. 

 

 2η Κατηγορία  ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ  18 Ετών και άνω 10.000 µ. 

 

                                ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 10 Ετών και άνω  5.000 µ. 

 

                   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ   7 Ετών και άνω  1.000 µ. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:     

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  ΗΜ/ΝΙΑ                       ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    

ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  E-MAIL:     

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

Εν όψει της συµµετοχής µου στον λαϊκό αγώνα ∆ρόµου µε διακριτικό τίτλο «8ος  Γύρος Πόλης 

Ρεθύµνου 2017» που θα λάβει χώρα στις 07-05-2017 στο Ρέθυµνο, δηλώνω υπεύθυνα, µε πλήρη 

γνώση των συνεπειών του Νόµου 1599/86, τα ακόλουθα: 

1. Βρίσκοµαι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχω υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές 

εξετάσεις, προκειµένου να συµµετάσχω µε ασφάλεια στην παραπάνω δοκιµασία. 

2. Έχω επαρκή γνώση και εµπειρία στο τρέξιµο και στις απαιτήσεις που θέτει ο αγώνας. 

3. Αναλαµβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος µου κατά τη διάρκεια του 

αγωνίσµατος, απαλασσοµένων πλήρως και ολοσχερώς των οργανωτών του αγωνίσµατος, 

καθώς και οιουδήποτε βοηθά σε αυτή τη διοργάνωση, κριτών, εθελοντών, προσωπικού 

ασφαλείας, χορηγών και λοιπών καθ’ όσο αδυνατούν µε όση επιµέλεια και αν επιδείξουν, να 

µε παρακολουθήσουν και να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόµενο ατυχήµατος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αγώνα. Επίσης, δεν πρόκειται να απαιτήσω κανενός είδους αποζηµίωση σε 

περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή και κλοπής του εξοπλισµού µου. 

4. Έλαβα γνώση όλων των κανονισµών τέλεσης του αγώνα τους οποίους και αποδέχοµαι χωρίς 

καµία επιφύλαξη. 

5. Ως κηδεµόνας ανηλίκου δέχοµαι όλα τα παραπάνω και αναλαµβάνω πλήρως την 

ευθύνη για την συµµετοχή του παιδιού µου στον αγώνα. 

                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...... /..... / 2017 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

                                                                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                                    ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ (για ανήλικους)  


