
Δήμος Αλίμου 

Κυριακή 10 Απριλίου 2022 

3ο Κολυμβητικό Φεστιβάλ Αποστάσεων 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Επώνυμο: 

Ονομα : 

Ημερομηνία Γέννησης : 

Email: 

Κινητό: 

Contact Person/ Συγγενικό Πρόσωπο σε περίπτωση ανάγκης: 

 

Contact Person, Κινητό:  

Κολυμβητική Απόσταση (1000/ 2000) :  

Αναμενόμενη Επίδοση (Min) : 

Αναμενόμενος Ρυθμός Επίδοσης (min:sec/100μέτρα) : 

Γνωρίζω και αποδέχοµαι συνειδητά ότι η κολύμβηση 1000 ή 2000 μέτρων 

απαιτούν έντονη σωµατική και ψυχική καταπόνηση, και, εν γένει, ότι 

πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικούς αγώνες µε σωµατική, πνευµατική και 

ψυχική προσπάθεια. 

Δηλώνω ότι έχω συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας µου και έχω λάβει 

γνώση των κανονισµών – όρων συµµετοχής και οδηγιών του αγώνα και τους 

αποδέχοµαι πλήρως. Επίσης, δηλώνω ότι είµαι απόλυτα υγιής, έχω πρόσφατη 

ιατρική βεβαίωση καλής υγείας και καλής φυσικής κατάστασης, όπως 

απαιτείται για τη συµµετοχή µου σε τέτοιου είδους αγωνίσµατα και δεν 

πάσχω από κανενός είδους παθολογικό – ιατρικό νόσηµα ή ασθένεια ή 

πρόβληµα, το οποίο θα µπορούσε να επιδεινωθεί µε τη συµµετοχή µου στους 

αγώνες. Επιπλέον, δηλώνω ότι γνωρίζω άριστα κολύµπι και είµαι σε καλή 

φυσική κατάσταση. 

Ως εκ τούτου, δηλώνω ότι συµµετέχω στην αθλητική διοργάνωση – αγώνα 

της «Triathlon Lab» µε αποκλειστικά δική µου ευθύνη και παραιτούµαι 

ατοµικά και για λογαριασµό των εκ του Νόµου δικαιούχων µου από κάθε 

σχετική αξίωση ή/και αποζηµίωση σε περίπτωση τραυµατισµού ή εν γένει 

βλάβη της υγείας µου πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος του αγώνα 

έναντι της διοργανώτριας εταιρίας µε την επωνυµία «Triathlon Lab» καθώς 

και οιοδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, εργαζοµένου ή/και εθελοντή ή/και 

προστηθέντα αυτής. 



Σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής περίθαλψης που τυχόν προκύψει κατά την 

συµµετοχή µου στον αγώνα, µε την παρούσα δήλωση µου εξουσιοδοτώ την 

Οργανωτική Επιτροπή να προβούν στα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, 

συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής μου σε νοσοκομείο, εφόσον κριθεί 

απαραίτητη, για να προστατευτεί η υγεία και η ζωή µου. 

Τέλος, αφού ενηµερώθηκα σχετικά µε τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, µε πλήρη επίγνωση των όσων δηλώνω, δίνω 

ελεύθερα µε την παρούσα δήλωσή µου τη ρητή µου συγκατάθεση προς τη 

διοργανώτρια εταιρεία «Triathlon Lab» για την επεξεργασία εκ µέρους της 

των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εµού, ήτοι, και πλέον συγκεκριµένα 

επιτρέπω να χρησιµοποιηθεί – δηµοσιευθεί το όνοµά µου, φωτογραφία µου, 

βίντεο κλπ. από τους διοργανωτές για διαφηµιστικούς - προωθητικούς 

σκοπούς των αγώνων. 

Ο/ Η Δηλών 


