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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5ο BEACH RUNNING ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2018
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Εν όψει της συμμετοχής µου στον αγώνα µ ε διακριτικό τίτλο «5ο Beach Running Ρεθύμνου 2018»
που θα λάβει χώρα στις 22-09-2018 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 µ ε ασφάλεια στην παραπάνω δοκιμασία.
2. Γνωρίζω ότι για την διασφάλιση της ασφάλειας µου οφείλω να φέρω κατάλληλη αθλητική
περιβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµ ατός µου κατά τη διάρκεια του
αγωνίσματος, απαλλασσομένων πλήρως και ολοσχερώς των οργανωτών του αλωνίσματος,
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 µμερικής ή ολικής καταστροφής ή και κλοπής του εξοπλισμού µου.
4. Έλαβα γνώση όλων των κανονισµ ών τέλεσης του αγώνα τους οποίους και αποδέχοµ αι χωρίς
καµία επιφύλαξη.
5. Ακόµ α δίνω την έγκρισή µου στους διοργανωτές να χρησιµ οποιήσουν φωτογραφίες µου ή
βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καµία οικονοµ ική
απαίτηση.
6. Ως κηδεµόνας ανηλίκου δέχοµαι όλα τα παραπάνω και αναλαµ βάνω πλήρως
την ευθύνη για την συµ µ ετοχή του παιδιού µου στον αγώνα.
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