
 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Αναφορικά με το δικαίωμα ςυμμετοχισ του ζμπροςκεν υπογράφοντοσ, ο οποίοσ εφ’ εξισ 
κα αποκαλείται «υμμετζχων», ςτο «Galis Basketball 3 on 3 tournanment», εφ’ εξισ 
«Εκδιλωςθ», το οποίο κα πραγματοποιθκεί ςτθ Ρόδο και ςτθν Κω (Ελλάδα), κατά τισ 
περιόδουσ 20-23 Ιοφνθ 2019 και 19-22 επτζμβρθ 2019, ο «υμμετζχων» και ο «Γονζασ ι 
Κθδεμόνασ του υμμετζχοντοσ», δθλϊνουν δια τθσ παροφςθσ για τον εαυτό τουσ ατομικά 
και ωσ νόμιμοι εκπρόςωποι ι πλθρεξοφςιοι του υμμετζχοντοσ, των κλθρονόμων του και 
των εγγυτζρων ςυγγενϊν του. 

Αναγνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα ότι «ο υμμετζχων» κα 
ςυμμετάςχει ςτο πλαίςιο τθσ «Εκδιλωςθσ» ςε δραςτθριότθτεσ που ενζχουν κινδφνουσ 
ςοβαροφ τραυματιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ όλωσ ενδεικτικϊσ τθσ προςωρινισ ι 
μόνιμθσ αναπθρίασ και κανάτου και ςθμαντικζσ απϊλειεσ οικονομικισ και κοινωνικισ 
φφςθσ, οι οποίεσ μπορεί να προζλκουν όχι μόνο από τισ πράξεισ ι παραλείψεισ του ίδιου 
του «υμμετζχοντοσ» ακόμα κι αν οφείλονται ςε αμζλεια, αλλά και από τισ πράξεισ, 
παραλείψεισ τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται ςε αμζλεια, τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ ι τθν 
κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων ι του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν 
«Εκδιλωςθ». Επίςθσ, αναγνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα ότι μπορεί να 
προκφψουν και οποιοςδιποτε άλλοσ κίνδυνοσ, που δεν είναι γνωςτόσ ςτουσ Διοργανωτζσ ι 
ςτον «υμμετζχοντα», ατομικά ι όπωσ αυτόσ εκπροςωπείται ι που δεν μπορεί να 
προβλεφκεί επί του παρόντοσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ λογικισ και τα διδάγματα τθσ 
κοινισ πείρασ. 

Αναλαμβάνει και αποδζχεται όλουσ τουσ προαναφερόμενουσ κινδφνουσ και αναλαμβάνει 
προςωπικά κι απεριόριςτα τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε μερικι και ολικι ηθμία ι βλάβθ 
προκφψει ςε ςχζςθ με τζτοιου είδουσ τραυματιςμό, προςωρινι ι μόνιμθ αναπθρία ι 
κάνατο. 
Παραιτείται από οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςθσ (ενδεικτικά λόγω κανάτου, βλάβθσ του 
ςϊματοσ ι τθσ υγείασ ι βλάβθσ τθσ περιουςίασ) του άνωκι υπογράφοντοσ και 
οποιουδιποτε εκπροςϊπου του, κλθρονόμου του, πλθρεξουςίου του, εγγυτζρου ςυγγενι 
του (που ςυνολικά αποκαλοφνται εφ’ εξισ «Δθλοφντεσ»), οι οποίεσ (αιτίεσ) προζκυψαν ι 
μπορεί να προκφψουν ςτο μζλλον ςε οποιονδιποτε εκ των Δθλοφντων εξ αιτίασ τθσ 
ςυμμετοχισ του «υμμετζχοντοσ» ςτθν «Εκδιλωςθ» ι από οποιοδιποτε άλλο λόγο, και τισ 
οποίεσ ενδζχεται οποιοςδιποτε εκ των Δθλοφντων να διεκδικιςει ςε βάροσ των 
διοργανωτϊν, οποιωνδιποτε χορθγϊν τθσ «Εκδιλωςθσ» κακϊσ επίςθσ και των αντίςτοιχων 
νομικϊν προςϊπων αυτϊν,  των λοιπϊν «υμμετεχόντων», διαιτθτϊν, προπονθτϊν και 
γενικότερα των προςτθκζντων των διοργανωτϊν και, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ, 



ςε βάροσ λοιπϊν ιδιοκτθτϊν ι μιςκωτϊν των εγκαταςτάςεων, που κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςτα πλαίςια τθσ «Εκδιλωςθσ» (ςυνολικά εφ’ εξισ αποκαλοφμενοι «Διοργανωτζσ») 

Τπόςχεται να μθν προξενιςει βλάβθ, να προφυλάςςει και να αποηθμιϊςει τουσ 
Διοργανωτζσ ςυνολικά και κακζναν ξεχωριςτά ευκυνόμενοσ για οποιαδιποτε βλάβθ, 
κετικι ι αποκετικι ηθμία (διαφυγόν κζρδοσ) μπορεί να υποςτοφν λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
«υμμετζχοντοσ» ςτθν «Εκδιλωςθ» ι από οποιαδιποτε ςχετικι αιτία, ακόμθ και αν 
οφείλεται ςε αμζλεια των Δθλοφντων. 

Αναφορικά με τθ ςυμμετοχι του «υμμετζχοντοσ» ςτθν «Εκδιλωςθ», ςυγκατατίκεται ρθτά 
και παραχωρεί ανεπιφφλακτα ςτουσ Διοργανωτζσ, χωρίσ υποχρζωςθ των Διοργανωτϊν ςε 
αποηθμίωςθ αυτοφ, το δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν το όνομα του «υμμετζχοντοσ», τθ 
φωνι του, τισ δθλϊςεισ του, τισ φωτογραφίεσ του, τθν εικόνα του, τισ ενζργειζσ του κατά τθ 
διάρκεια τθσ «Εκδιλωςθσ» και/ι βιογραφικά ςτοιχεία ςε οποιαδιποτε ηωντανι ι 
μαγνθτοςκοπθμζνθ μορφι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ όλωσ ενδεικτικϊσ οποιαςδιποτε 
μορφισ παρουςίαςθσ, είτε φωτογραφικισ είτε ςε βίντεο ι άλλου είδουσ μετάδοςθσ ι 
αναπαραγωγισ) ςυνολικά ι αποςπαςματικά, για λόγουσ προϊκθςθσ, εμπορικοφσ ι άλλουσ, 
χωρίσ χρονικό περιοριςμό, παγκοςμίωσ, ςε οποιοδιποτε μζςο επικοινωνίασ, είτε είναι 
ςιμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δθμιουργθκεί ςτο μζλλον. 

Δθλϊνει και αναγνωρίηει ότι ο «υμμετζχων» βρίςκεται ςε άριςτθ υγεία και δεν υπάρχει 
κανζνασ λόγοσ και κανζνασ περιοριςμόσ ςχετικά με τθ φυςικι του κατάςταςθ και υγεία που 
να παρεμποδίηει τθ ςυμμετοχι του ςτθν «Εκδιλωςθ». 
Χορθγεί ςτουσ διοργανωτζσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του προκειμζνου να παραςχεκεί ςτον 
«υμμετζχοντα» επείγουςα ιατρικι βοικεια. 

υναινεί ρθτά ότι θ παροφςα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΣΗΗ 
ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ κα ερμθνεφεται ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο και τα 
μζρθ ρθτά ςυμφωνοφν ότι, για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 
«Εκδιλωςθ», εφαρμοςτζο δίκαιο είναι το Ελλθνικό. 

Ρθτά αποδζχεται ότι θ παροφςα Διλωςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ Δικαίου 
και ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ όροσ αυτισ κρικεί παράνομοσ ι καταχρθςτικόσ από τα 
αρμόδια Δικαςτιρια, ςυμφωνεί ότι οι λοιποί όροι κα παραμείνουν ςε ιςχφ και κα 
επιφζρουν τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Η παροφςα γράφτθκε ςε γλϊςςα τθν οποία κατανοϊ και 
αναγνωρίηω ότι κατανοϊ πλιρωσ όλουσ τουσ όρουσ που τίκενται ςε αυτιν. Δθλϊνω ότι 
αβίαςτα και με τθ κζλθςθ μου υπογράφω τθν παροφςα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ και δθλϊνω ότι ουδεμία 
προφορικι υπόςχεςθ ι δζςμευςθ των Διοργανωτϊν ζλαβε χϊρα κι ότι κανζνασ από τουσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ δεν μπορεί να τροποποιθκεί προφορικά, οφτε μπορεί να προςτεκεί 
νζοσ όροσ. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 



ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Σο ωματείο Α.Ο Πιγαςοσ Κρεμαςτισ Ρόδου που εδρεφει ςτο κλειςτό Δθμοτικό 
Γυμναςτιριο Κρεμαςτι με θλεκτρονικι διεφκυνςθ pegasusrodos@gmail.com, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2016/679 περί Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, 
ενθμερϊνει τον υπογράφοντα τα εξισ: 
 
 
A. ΕΙΔΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Σα Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα που εμπεριζχονται ςτθν αίτθςθ αφοροφν ςτθν 

εγγραφι νζων μελϊν. 

Σο ωματείο A.O Πήγασος Κρεμαστής ςυλλζγει τα εξισ Προςωπικά Δεδομζνα: 

 

1. ΟΝΟΜΑ  

2. ΕΠΩΝΤΜΟ  

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  

4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

5. Α.Δ.Σ  

6. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

7. ΣΗΛΕΦΩΝΟ  

8. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  



Β. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ - ΚΟΠΟ  

Ωσ Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ορίηεται το Φυςικό Πρόςωπο που εκπροςωπεί το ωματείο 

Α.Ο Πήγασος Κρεμαστής. 

κοπόσ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ βάςθ θλικιακισ κατανομισ για 

τθν ςυμμετοχι ςτο τουρνουά, όπωσ αυτό ορίηουν οι κανονιςμοί. Σαυτόχρονα και προσ 

εοίτευξθ του κοποφ, τα εν λόγω Προςωπικά δεδομζνα κα είναι ορατά ςε όλουσ τουσ 

χριςτεσ και του www.galisbasketball.gr 

 

Γ. ΧΡΟΝΟ ΣΗΡΗΗ 

Σα παραπάνω κα τθροφνται ςτο ςωματείο για διάςτθμα ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ ωσ 

μζςο αρχειοκζτθςθσ και ενθμζρωςθσ. Σο εν λόγω αρχείο κα τθρείται τόςο ςε ζντυπθ, όςο 

και ςε θλεκτρονικι μορφι.  

 

 

Δ. ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ  

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο/θ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ/θ 

………………………..........................του................... και τθσ......................., αςκϊν/ουςα τθν 

γονικι μζριμνα του ακλθτι ……….....................................του……………………και 

τθσ…………………… δθλϊνω οτι: 

 

Με πλιρθ επίγνωςθ και κατόπιν ελεφκερθσ και απόφαςθσ, παρζχουμε ρθτϊσ τθν 

απαιτοφμενθ ςυναίνεςθ ςτο ωματείο A.O Πήγασος Κρεμαστής, προσ τθν επεξεργαςία των 

ςτθν παράγραφο Α αναφερόμενα Προςωπικϊν Δεδομζνων και όπωσ όλα αυτά ζχουν 

δθλωκεί ςτθν αίτθςθ του ακλθτι ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά υπό τουσ όρουσ των 

παραγράφων Β και Γ.  

 

 

 

Ημερομθνία  - Τπογραφι 

 

 

 

 

 



 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

(Ανήλικων Αθλητων κάτω των  18 Ετών) Δήλωςη Κηδεμόνα  

 

Δηλώνω υπεφθυνα ότι  

 

Ο παρακάτω υπογράφων _________________________________________ 

Κθδεμόνασ του/τθσ _____________________________________________ 

 δθλϊνω υπεφκυνα ότι το παιδί μου είναι κάτω από 18 χρονϊν και επικυμϊ, ςυμφωνϊ και του 

δίνω τθν άδεια να πάρει μζροσ ςτο «Galis Basketball 3 on 3 tournanment»  το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί ςτη Ρόδο και ςτην Κω (Ελλάδα), κατά τισ περιόδουσ 20-23 Ιοφνη 2019 

και 19-22 επτζμβρη 2019 . 

Πιςτοποιϊ ότι ζχει προβεί πρόςφατα ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δθλϊνω ότι είναι υγιείσ και ςε 

καλι ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ ϊςτε να ςυμμετζχει  ςε ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, 

ακλθτικοφσ αγϊνεσ, προπονιςεισ και διάφορα ακλιματα, δεν πάςχει από κάποια αςκζνεια, θ 

οποία μπορεί να επθρεάςει τθν ικανότθτα του να πάρει μζροσ ςτο ςυγκεκριμζνο τουρνουα. 

Επίςθσ, δθλϊνω υπεφκυνα ότι δεν πάςχει από κάποιο μεταδοτικό νόςθμα ι αςκζνεια.  

Ολοκλθρωτικά και για πάντα, αποδεςμεφω  τθν διοργανϊτρια αρχι και τουσ ανκρϊπουσ που 

εργάηονται για τθν υλοποίθςθ του Τουρνουά για την πικανότθτα τραυματιςμοφ ι άλλου 

ατυχιματοσ που μπορεί να ςυμβεί ςτο προαναφερόμενο παιδί μου κατά τθν διαρκεια του 

τουρνουα . 

Γνωρίηω ότι  θ διοργανϊτρια αρχι και οι άνκρωποι που εργάηονται για τθν υλοποίθςθ αυτοφ 

του Τουρνουά τθροφν και ζχουν όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ ςφμφωνα με άλλεσ ανάλογεσ 

ακλθτικζσ διοργανϊςεισ και ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται  ςτο εξωτερικό για 

τθν ίδια ακλθτικι διοργάνωςθ 

Παρζχω τθν άδεια μου ςτουσ  Διοργανωτζσ και ςτουσ  χορθγοφσ  του τουρνουά να διατθροφν 

το δικαίωμα να ανακοινϊνουν μζςω του διαδικτφου, των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

(Τwitter, Facebook, Instagram κτλ.) κακϊσ και με καταχωρίςεισ ςε περιοδικά, εφθμερίδεσ, 

banner και λοιπά ΜΜΕ, τα ονόματα των νικθτϊν .Με τθ ςυμμετοχι ςτο τουρνουά οι 

ςυμμετζχοντεσ δίδουν τθ ςυναίνεςι τουσ για τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ και επεξεργαςία των 

ςτοιχείων τουσ. 

Δηλώνω ότι τα ανωτζρα προςωπικά μου ςτοιχεία είναι απολφτωσ αληθή και αποδζχομαι 

πλήρωσ να καταχωρηθοφν και να διαφυλαχτοφν από την διοργανώτρια αρχή ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα . 

Τπογράφοντασ κάτωθι ςυμφωνώ και αποδζχομαι ρητά και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ 

όρουσ τησ παροφςησ . 



 

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΤΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ______________________________________________ 

ΑΡ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ___________________________________________ 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ______________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ Κ ΕΠΩΝΗΜΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΠΑΙΚΣΗ________________________________________ 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ ΠΑΙΚΣΗ______________________________________________________ 

 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


