5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017
1. 16 χλμ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
2. 8 χλμ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
3. 1 χλμ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
4. 2 χλμ. ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με λατινικούς χαρακτήρες):
………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες):
……………………………………………………………………………………
ΑΝΔΡΑΣ: …….. ΓΥΝΑΙΚΑ: ………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………….
(ΗΜ) / (ΜΗΝ) /(ΕΤΟΣ) (π.χ. 25/11/1973)
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………..
ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ: …………………………………..................
ΜΕΓΕΘΟΣ Τ-SHIRT: S …. M ….. L ….. XL …… XXL ……
Επιθυμητός Χρόνος Τερματισμού:………………….
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αριθμός συμμετοχής δρομέα - Ηλεκτρονική χρονομέτρηση - Μετάλλιο
τερματισμού - Νερά, αναψυκτικά και ιατρικές υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα - το επίσημο T-shirt του αγώνα.
ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα έχει θεσπίσει όριο συμμετοχής σε
όλους τους αγώνες δρόμου της διοργάνωσης τους 500 Δρομείς. Η
περίοδος εγγραφών ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του
παραπάνω ορίου ή διαφορετικά αν δεν συμπληρωθεί ο παραπάνω
αριθμός έως 29/5/2017.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Όλοι οι δρομείς θα παραλαμβάνουν τους αριθμούς συμμετοχής τους
και το λοιπό απαραίτητο υλικό από τη Γραμματεία στην αφετηρία του
αγώνα την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 από 7.45 π.μ. έως 8.45 π.μ.
ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΩΡΑ
9:00
9:10
9:20
9:40

ΑΓΩΝΑΣ
16 χλμ. Πανελληνίου Πρωτ. Α-Γ & Ανεξαρτήτων Δρομέων
1 χλμ. Μαθητών – τριων Δημοτικών
2 χλμ. Μαθητών – τριων Γυμνασίων
8 χλμ. Πανελληνίου Πρωτ. Ε-Ν & Ανεξαρτήτων Δρομέων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………
Τ.Κ.: ………………………………………………
ΠΟΛΗ: ……………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: ……………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: …………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: ……………………….
E-MAIL: ………………………………………….
Κρίνεται σημαντικό να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία
επικοινωνίας των δρομέων.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στον «αγώνα» (16χλμ.
Ανεξάρτητών / 8 χλμ. Ανεξάρτητών / 1 χλμ. Δημοτικών / 2 χλμ.
Γυμνασίων) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο
καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς
όρους συμμετοχής στον «αγώνα», που περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη του αγώνα και στο κείμενο με τίτλο «ΟΡΟΙ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ» και τους
αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω
είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των
διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά
από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του
ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ,
και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος,
δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα
εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική
Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει
στον «αγώνα». (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η
υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη
συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και
συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.)
Δεν συναινώ στην διάθεση του προσωπικού μου email προς
χορηγούς και συνεργάτες του «αγώνα» με σκοπό τη συμμετοχή μου σε
διαγωνισμούς και άλλες δράσεις αυτών, κατά τη διάρκεια και μετά τη
διεξαγωγή του «αγώνα».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
/
/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

(σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου)

Υποβάλλεται το αργότερο μέχρι και τη Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση polathorg@gmail.com του
ΠΑΟΔΑΝ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Νικολάου)
Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κ. Ελευθέριο Ραφαϊλάκη στο τηλέφωνο 28410-89.513

