
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΙΙΙ»  

“RUN FOR PEACE ΙΙΙ” 
 

Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και εθελοντική. 

Ο αγώνας καλύπτει  διαδρομή συνολικά 18.500 μέτρων. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εν όψει της συμμετοχής μου  στον ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ », “RUN 

FOR PEACE ” που θα λάβει χώρα την  Πέμπτη 20-04-2017 και ώρα 17:00 στην Λήμνο, 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 ατυχήματός μου κατά τη διάρκεια του  αγωνίσματος, 

απαλλασσομένων 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. Αποδέχομαι επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόµατος/εικόνας µου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

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

επιφύλαξη. 

6. Ως  κηδεμόνας ανηλίκου δέχομαι όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την 

συμμετοχή του παιδιού μου στον αγώνα. 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και υπογράψτε όλα τα στοιχεία σας δεχόμενοι την συμμετοχή 

σας στον αγώνα με τους παραπάνω όρους. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ομαδική 

Α/Α 
Μήκος 

διαδρομής 

Ονοματεπώνυμο  

μέλους 
Έτος 

γέννησης 

Ονοματεπώνυμο και 

αρ. ταυτ. κηδεμόνα 

Μόνο σε περίπτωση 

ανηλίκου  

Υπογραφή 

μέλους ή 

κηδεμόνα 

για 

ανηλίκους 

ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΑΓΩΝΑ 

 

9.000μ.      
 

9.500 μ.     
 

 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………………………………(προαιρετικό) 

ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ………………………………………………… 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΙΙΙ »  

“RUN FOR PEACE ΙΙΙ ” 
 

Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και εθελοντική. 

Ο αγώνας καλύπτει  διαδρομή συνολικά 18.500 μέτρων. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εν όψει της συμμετοχής μου  στον ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ », “RUN 

FOR PEACE ” που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 20-04-2017 και ώρα 17:00 στην Λήμνο, δηλώνω υπεύθυνα, 

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

1. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. 

2. Βρίσκομαι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχω υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, 

προκειμένου να συμμετάσχω με ασφάλεια στην παραπάνω δοκιμασία.  

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

4. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματός μου κατά τη διάρκεια του  αγωνίσματος, 

απαλλασσομένων 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. 

5. Αποδέχομαι επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόµατος/εικόνας µου από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης.  

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

επιφύλαξη. 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και υπογράψτε όλα τα στοιχεία σας δεχόμενοι την συμμετοχή 

σας στον αγώνα με τους παραπάνω όρους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Α/Α 
Μήκος 

διαδρομής 

Ονοματεπώνυμο  

Αθλητή 
Έτος 

γέννησης 
Υπογραφή Αθλητή  

ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΑΓΩΝΑ 

 18.500μ.     

 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΙΙΙ»  

“RUN FOR PEACE ΙΙΙ” 
 

Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και εθελοντική. 

Ο αγώνας καλύπτει  διαδρομή συνολικά 18.500 μέτρων. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εν όψει της συμμετοχής μου  στον ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ», “RUN FOR 

PEACE” που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 20-04-2017 και ώρα 17:00 στην Λήμνο, δηλώνω υπεύθυνα, με 

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

 

1. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. 

2. Βρίσκομαι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχω υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, 

προκειμένου να συμμετάσχω με ασφάλεια στην παραπάνω δοκιμασία.  

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

4. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματός μου κατά τη διάρκεια του  αγωνίσματος, 

απαλλασσομένων 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. 

5. Αποδέχομαι επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόµατος/εικόνας µου από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης.  

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

επιφύλαξη. 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και υπογράψτε όλα τα στοιχεία σας δεχόμενοι την συμμετοχή 

σας στον αγώνα με τους παραπάνω όρους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Α/Α 
Μήκος 

διαδρομής 

Ονοματεπώνυμο  

Αθλήτριας  
Έτος 

γέννησης 

Υπογραφή 

Αθλήτριας  

ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΑΓΩΝΑ 

 18.500μ.     

 

 


