ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Αναφορικά με το δικαίωμα ςυμμετοχήσ του ζμπροςθεν υπογράφοντοσ, ο οποίοσ εφ’ εξήσ
θα αποκαλείται «Συμμετζχων», ςτο «Galis Basketball 3 on 3 tournanment», εφ’ εξήσ
«Εκδήλωςη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί ςτη Ρόδο και ςτην Κω (Ελλάδα), κατά τισ
περιόδουσ 20-23 Ιοφνη 2019 και 19-22 Σεπτζμβρη 2019, ο «Συμμετζχων» και ο «Γονζασ ή
Κηδεμόνασ του Συμμετζχοντοσ», δηλώνουν δια τησ παροφςησ για τον εαυτό τουσ ατομικά
και ωσ νόμιμοι εκπρόςωποι ή πληρεξοφςιοι του Συμμετζχοντοσ, των κληρονόμων του και
των εγγυτζρων ςυγγενών του.

Αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όηη «ν πκκεηέρσλ» ζα
ζπκκεηάζρεη ζην πιαίζην ηεο «Εθδήισζεο» ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελέρνπλ
θηλδύλνπο ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο όισο ελδεηθηηθώο ηεο
πξνζσξηλήο ή κόληκεο αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ θαη ζεκαληηθέο απώιεηεο νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο θύζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ όρη κόλν από ηηο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ «πκκεηέρνληνο» αθόκα θη αλ νθείινληαη ζε ακέιεηα,
αιιά θαη από ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ηξίησλ αθόκα θη αλ νθείινληαη ζε ακέιεηα,
ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ή ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ «Εθδήισζε». Επίζεο, αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όηη κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο
θίλδπλνο, πνπ δελ είλαη γλσζηόο ζηνπο Δηνξγαλσηέο ή ζηνλ «πκκεηέρνληα»,
αηνκηθά ή όπσο απηόο εθπξνζσπείηαη ή πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί επί ηνπ
παξόληνο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ινγηθήο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο.
Αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θηλδύλνπο θαη
αλαιακβάλεη πξνζσπηθά θη απεξηόξηζηα ηελ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε κεξηθή θαη
νιηθή δεκία ή βιάβε πξνθύςεη ζε ζρέζε κε ηέηνηνπ είδνπο ηξαπκαηηζκό, πξνζσξηλή
ή κόληκε αλαπεξία ή ζάλαην.
Παξαηηείηαη από νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζεο (ελδεηθηηθά ιόγσ ζαλάηνπ,
βιάβεο ηνπ ζώκαηνο ή ηεο πγείαο ή βιάβεο ηεο πεξηνπζίαο) ηνπ άλσζη ππνγξάθνληνο
θαη νπνηνπδήπνηε εθπξνζώπνπ ηνπ, θιεξνλόκνπ ηνπ, πιεξεμνπζίνπ ηνπ, εγγπηέξνπ
ζπγγελή ηνπ (πνπ ζπλνιηθά απνθαινύληαη εθ’ εμήο «Δεινύληεο»), νη νπνίεο (αηηίεο)
πξνέθπςαλ ή κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ Δεινύλησλ
εμ αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ «πκκεηέρνληνο» ζηελ «Εθδήισζε» ή από
νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, θαη ηηο νπνίεο ελδέρεηαη νπνηνζδήπνηε εθ ησλ Δεινύλησλ λα
δηεθδηθήζεη ζε βάξνο ησλ δηνξγαλσηώλ, νπνησλδήπνηε ρνξεγώλ ηεο «Εθδήισζεο»
θαζώο επίζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ, ησλ ινηπώλ
«πκκεηερόλησλ», δηαηηεηώλ, πξνπνλεηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ πξνζηεζέλησλ ησλ

δηνξγαλσηώλ θαη, εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζε βάξνο ινηπώλ ηδηνθηεηώλ
ή κηζζσηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο
«Εθδήισζεο» (ζπλνιηθά εθ’ εμήο απνθαινύκελνη «Δηνξγαλσηέο»)
Τπόζρεηαη λα κελ πξνμελήζεη βιάβε, λα πξνθπιάζζεη θαη λα απνδεκηώζεη ηνπο
Δηνξγαλσηέο ζπλνιηθά θαη θαζέλαλ μερσξηζηά επζπλόκελνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε,
ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία (δηαθπγόλ θέξδνο) κπνξεί λα ππνζηνύλ ιόγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ «πκκεηέρνληνο» ζηελ «Εθδήισζε» ή από νπνηαδήπνηε ζρεηηθή
αηηία, αθόκε θαη αλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ησλ Δεινύλησλ.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ «πκκεηέρνληνο» ζηελ «Εθδήισζε»,
ζπγθαηαηίζεηαη ξεηά θαη παξαρσξεί αλεπηθύιαθηα ζηνπο Δηνξγαλσηέο, ρσξίο
ππνρξέσζε ησλ Δηνξγαλσηώλ ζε απνδεκίσζε απηνύ, ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ
ην όλνκα ηνπ «πκκεηέρνληνο», ηε θσλή ηνπ, ηηο δειώζεηο ηνπ, ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ,
ηελ εηθόλα ηνπ, ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «Εθδήισζεο» θαη/ή
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ζε νπνηαδήπνηε δσληαλή ή καγλεηνζθνπεκέλε κνξθή
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο όισο ελδεηθηηθώο νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξνπζίαζεο, είηε
θσηνγξαθηθήο είηε ζε βίληεν ή άιινπ είδνπο κεηάδνζεο ή αλαπαξαγσγήο) ζπλνιηθά
ή απνζπαζκαηηθά, γηα ιόγνπο πξνώζεζεο, εκπνξηθνύο ή άιινπο, ρσξίο ρξνληθό
πεξηνξηζκό, παγθνζκίσο, ζε νπνηνδήπνηε κέζν επηθνηλσλίαο, είηε είλαη ζήκεξα
ππαξθηό είηε πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζην κέιινλ.
Δειώλεη θαη αλαγλσξίδεη όηη ν «πκκεηέρσλ» βξίζθεηαη ζε άξηζηε πγεία θαη δελ
ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο θαη θαλέλαο πεξηνξηζκόο ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη πγεία πνπ λα παξεκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ «Εθδήισζε».
Υνξεγεί ζηνπο δηνξγαλσηέο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί
ζηνλ «πκκεηέρνληα» επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πλαηλεί ξεηά όηη ε παξνύζα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΘΗΗ ΝΟΜΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΘ ΠΑΡΑΘΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ζα εξκελεύεηαη
ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Δίθαην θαη ηα κέξε ξεηά ζπκθσλνύλ όηη, γηα νπνηαδήπνηε
δηαθνξά αλαθύςεη ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα «Εθδήισζε», εθαξκνζηέν δίθαην είλαη
ην Ειιεληθό.
Ρεηά απνδέρεηαη όηη ε παξνύζα Δήισζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ
Δηθαίνπ θαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο όξνο απηήο θξηζεί παξάλνκνο ή
θαηαρξεζηηθόο από ηα αξκόδηα Δηθαζηήξηα, ζπκθσλεί όηη νη ινηπνί όξνη ζα
παξακείλνπλ ζε ηζρύ θαη ζα επηθέξνπλ ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. Η παξνύζα γξάθηεθε
ζε γιώζζα ηελ νπνία θαηαλνώ θαη αλαγλσξίδσ όηη θαηαλνώ πιήξσο όινπο ηνπο
όξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηήλ. Δειώλσ όηη αβίαζηα θαη κε ηε ζέιεζε κνπ ππνγξάθσ
ηελ παξνύζα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΘΗΗ ΝΟΜΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘ
ΠΑΡΑΘΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ θαη δειώλσ όηη νπδεκία
πξνθνξηθή ππόζρεζε ή δέζκεπζε ησλ Δηνξγαλσηώλ έιαβε ρώξα θη όηη θαλέλαο από
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί πξνθνξηθά, νύηε κπνξεί λα
πξνζηεζεί λένο όξνο.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ____________________________________________________

ΓΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Σν ωκαηείν Α.Ο Πήγαζνο Κξεκαζηήο Ρόδνπ θαη κε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
pegasusrodos@gmail.com, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679 πεξί
Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ, ελεκεξώλεη ηνλ ππνγξάθνληα ηα εμήο:
A. ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Σα Γεδνκέλα Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε αθνξνύλ ζηελ
εγγξαθή λέωλ κειώλ.
Σν ωκαηείν A.O Πήγασος Κρεμαστής ζπιιέγεη ηα εμήο Πξνζωπηθά Γεδνκέλα:
1. ΟΝΟΜΑ
2. ΔΠΩΝΤΜΟ
3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ
4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ
5. Α.Γ.Σ
6. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
7. ΣΗΛΔΦΩΝΟ
8. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

Β. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΚΟΠΟ
Ωο Τπεύζπλνο επεμεξγαζίαο νξίδεηαη ην Φπζηθό Πξόζωπν πνπ εθπξνζωπεί ην
ωκαηείν Α.Ο Πήγασος Κρεμαστής.
θνπόο ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε βάζε ειηθηαθήο
θαηαλνκήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά, όπωο απηό νξίδνπλ νη θαλνληζκνί.
Σαπηόρξνλα θαη πξνο ενίηεπμε ηνπ θνπνύ, ηα ελ ιόγω Πξνζωπηθά δεδνκέλα ζα
είλαη νξαηά ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπ https://www.galisbasketball.gr
Γ. ΥΡΟΝΟ ΣΗΡΗΗ
Σα παξαπάλω ζα ηεξνύληαη ζην ζωκαηείν γηα δηάζηεκα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο
ωο κέζν αξρεηνζέηεζεο θαη ελεκέξωζεο. Σν ελ ιόγω αξρείν ζα ηεξείηαη ηόζν ζε
έληππε, όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

Γ. ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ
Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο δήιωζεο, ν θάηωζη ππνγεγξακκέλνο αζιεηήο
………..................................... ηνπ................... θαη ηεο...........................δειώλω νηη:
Με πιήξε επίγλωζε θαη θαηόπηλ ειεύζεξεο θαη απόθαζεο, παξέρνπκε ξεηώο ηελ
απαηηνύκελε ζπλαίλεζε ζην ωκαηείν A.O Πήγασος Κρεμαστής, πξνο ηελ
επεμεξγαζία ηωλ ζηελ παξάγξαθν Α αλαθεξόκελα Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ θαη
όπωο όια απηά έρνπλ δειωζεί ζηελ αίηεζε ηνπ αζιεηή ζηα επηζπλαπηόκελα
δηθαηνινγεηηθά ππό ηνπο όξνπο ηωλ παξαγξάθωλ Β θαη Γ.

Ηκεξνκελία - Τπνγξαθή

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
( Για Eνήλικουσ Αθλητζσ άνω των 18 Ετών )
Ο-Η Όνομα ____________________________________
Επώνυμο ______________________________________
Σηλζφωνο επικοινωνίασ_______________________________

Δηλώνω υπεφθυνα ότι
Εχω προβεί πρόςφατα ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δθλϊνω ότι είμαι υγιείσ και ςε καλι ςωματικι
και ψυχικι κατάςταςθ ϊςτε να ςυμμετζχω ςτουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ «Galis Basketball 3 on
3 tournanment», εφ’ εξήσ «Εκδήλωςη» που θα πραγματοποιηθεί ςτη Ρόδο και ςτην Κω
(Ελλάδα), κατά τισ περιόδουσ 20-23 Ιοφνη 2019 και 19-22 επτζμβρη 2019 .
Κατ’ επζκταςθ ςυμμετζχω αποκλειςτικά κι μόνο με δικι μου ευκφνθ και παράλλθλα
αναγνωρίηω ότι οι διοργανωτζσ όπωσ και κάκε πρόςωπο που ςυνειςφζρει εκελοντικά ςτθ
διοργάνωςθ δεν εμπλζκεται και δεν φζρει καμία ευκφνθ απζναντι μου για τυχόν τραυματιςμό
θ οποιαδιποτε βλάβθ προκλθκεί ςε μζνα θ απϊλεια εξοπλιςμοφ θ προςωπικϊν δεδομζνων
κατά τισ θμζρεσ τθσ διοργάνωςθσ .
παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςι τουσ για τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε
ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ.
Οι Διοργανωτζσ και οι χορθγοί του τουρνουά 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 .

ΤΠΟΓΡΑΦΗ_______________________________________________________________

