ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Κλειστό Γυμν.«Μελίνα Μερκούρη» Τ.Κ 74100 Τηλ./Fax: 28310 55645
Εmail: sports.rethymno@gmail.com

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10ου ΓΥΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2019
Ο Αγώνας περιλαμβάνει: Α’ Τρέξιμο 10.000m , γεννηθέντες 2003 και πριν. Β’ 5.000m, γεννηθέντες 2006
και πριν. Γ’ Παιδικός αγώνας 1000 m γεννηθέντες 2009 και πριν. Δ’ Α.Μ.Ε.Α 1000 m.
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10.000 m ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
2003 ΚΑΙ ΠΡΙΝ

Α’

10.000 m ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ
2003 ΚΑΙ ΠΡΙΝ

Β’

5.000 m
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1.000 m
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ Α.Μ.Ε.Α 1.000 m
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ
2006 ΚΑΙ ΠΡΙΝ
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ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ
2009 ΚΑΙ ΠΡΙΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΕΠΩΝΥΜΟ:
_____________________ ΟΝΟΜΑ: ______________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
________________ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ____________________
ΣΧΟΛΕΙΟ:
_______________________ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ________________________
ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ: _______________________E-MAIL: _____________________________
Όροι Αγώνα

Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές και
καρδιολογικές εξετάσεις και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις των διοργανωτών. Οι διοργανωτές
δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων καθώς ούτε και σε περίπτωση
ατυχήματος.
Όλοι οι ανήλικοι συμμετέχοντες για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής υποχρεούνται να έχουν την γραπτή
συγκατάθεση του γονέα τους.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους στις διαδρομές μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους
ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ή ζημίας περιουσιακών στοιχείων. Αποδέχονται ότι οι
Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα, βλάβη της υγείας τους ή τραυματισμό που
μπορεί να υποστούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης ή μετά το πέρας αυτής. Φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη
της συμμετοχής τους και οποιουδήποτε συμβάντος και παραιτούνται από κάθε απαίτηση εναντίον των
Διοργανωτών και όλων των εμπλεκομένων για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία. Κατανοούν και έχουν
εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγουν εθελοντικά και
ελεύθερα να αναλάβουν τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις εύλογες
οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων της Εκδήλωσης κατά την εξέλιξη της. Επίσης, βεβαιώνουν ότι οι
Διοργανωτές δεν έχουν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, την κατάσταση ή την ασφάλεια των
διαδρομών.
Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι οι Διοργανωτές διατηρούν δικαίωμα να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, φίλμς και
βίντεο καθώς και τυχόν δηλώσεις τους, προφορικές ή γραπτές, από τη συμμετοχή τους στην Εκδήλωση και
δηλώνουν ότι συναινούν και επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους και η φωτογραφία τους από τους
Διοργανωτές προς το σκοπό επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τους ή για
κάθε συναφή σκοπό.
Οι συμμετέχοντες πάντως είναι ενήμεροι ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζητήσουν την εντός ευλόγου χρόνου
διακοπή της χρήσης του σχετικού με την εικόνα τους υλικού, δηλώνοντας την επιθυμία τους αυτή στους
Διοργανωτές.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η κυριότητα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί
του πρωτογενούς και του παράγωγου φωτογραφικού ή/και ηχητικού ή/ και οπτικού ή / και οπτικοακουστικού
υλικού ανήκουν και θα συνεχίσουν να ανήκουν στους Διοργανωτές.

Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν από τους Διοργανωτές ως υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή
μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Οι
Διοργανωτές δύνανται να διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη
διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό τους και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές τους. Σε
κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά
δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα
οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους Διοργανωτές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα
ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό
αίτημα στους Διοργανωτές για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του
δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση
στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi)
ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί
συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη. Τα ως άνω
δεδομένα οι Διοργανωτές θα διατηρούν για ένα χρόνο από τη λήξη της εκδήλωσης, με την επιφύλαξη της
διατήρησης των στοιχείων επικοινωνίας ως κατωτέρω, δεν θα διαβιβάζουν σε τρίτους (πλην των ως άνω
αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους) και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία. Επίσης κάθε συμμετέχων ενημερώνεται ότι τα
στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων που θα συλλεγούν εξαιτίας της εκδήλωσης θα διατηρούν και δύνανται
να χρησιμοποιήσουν οι Διοργανωτές για τον σκοπό της ενημέρωσης των συμμετεχόντων τόσο για παρόμοιες
εκδηλώσεις στο μέλλον όσο και για τις λοιπές διαφημιστικές ενέργειες και τα προϊόντα και υπηρεσίες τους,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, εφόσον και για όσο διάστημα ο συμμετέχων δεν αντιτίθεται
στην εν λόγω λήψη τέτοιων ενημερώσεων. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους
που απορρέουν κυρίως από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, οι τελευταίοι μπορούν να
απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Τμήματος Αθλητισμου του Δήμου Ρεθύμνης τηλ: 2831055645
Οι 3 πρώτοι νικητές πρέπει να επιβεβαιώσουν την κατηγορία που ανήκουν πριν την απονομή.
Ο αγώνας θα γίνει με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Παιδικός αγώνας:
Ισχύουν οι παραπάνω Γενικοί όροι της διοργάνωσης
Στους παιδικούς/ΑΜΕΑ αγώνες την αποκλειστική ευθύνη της συμμετοχής των παιδιών/ΑΜΕΑ έχουν οι
κηδεμόνες τους.
Όλοι οι ανήλικοι συμμετέχοντες για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής και να συμμετάσχουν στους
παιδικούς αγώνες υποχρεούνται να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του γονέα τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εν όψει της συμμετοχής µου στον αγώνα Δρόμουµε διακριτικό τίτλο «10ος Γύρος Πόλης Ρεθύμνου 2019 »
που θα λάβει χώρα στις 12-05-2019 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 τις απαιτήσεις που θέτει ο αγώνας.
3. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος µου κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος,
απαλλασσόμενων 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. Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο
από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση.
Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν από τους Διοργανωτές ως υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή
μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Οι
Διοργανωτές δύνανται να διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη
διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό τους και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές τους.
6. Ως κηδεμόνας ανηλίκου δέχομαι όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη
για την συμμετοχή του παιδιού µου στον αγώνα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...... /..... / 2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΗΔΕΜΟΝΑ (για ανήλικους)

