
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

Προς την Οργανωτική Επιτροπή του Πολιτιστικού πρωταθλήματος Mπάσκετ Ξάνθης

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι επιθυμώ να αγωνιστώ στην ομάδα ……………….……………

ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………

2.ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………….

3.ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………………………………………….

4.ΟΝΟΜΑΜΗΤΡΟΣ:……………………………………………………………………………………

5.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………………………….

6.ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………...

7.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :ΟΔΟΣ:…………………………...........ΠΕΡΙΟΧΗ:….………………..

8.ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:............................................……………...

9.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………………………………….

10.ΚΙΝΗΤΟ– ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………..

11.E-mail:………………………………………………………………………………………………...

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στις διοργανώσεις αγώνων Καλαθοσφαίρισης του
11ου ΠΠΞ, δια του παρόντος παραιτούμαι από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα και αξιώσεις για απώλειες,
ζημίες ή θάνατο που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια οποιωνδήποτε στελεχών , διευθυντών, αντιπροσώπων,
εθελοντών ή απασχολούμενων της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος ή των εγκαταστάσεων
υποδοχής, του ιατρικού προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου που εντεταλμένα συμμετέχει στην
διεξαγωγή των ανωτέρω αθλητικών δραστηριοτήτων. Έχω εγγραφεί εθελοντικά στις διοργανώσεις αγώνων
Καλαθοσφαίρισης του ΠΠΞ γνωρίζοντας εκ των προτέρων το ενδεχόμενο βλάβης της υγείας ή της ζωής μου από
τη συμμετοχή μου στην παραπάνω αθλητική δραστηριότητα.

2.ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Συμφωνώ να τηρώ όλους τους κανόνες και τους όρους συμμετοχής αυτού του
Πρωταθλήματος, καθώς και όλες τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που δίνονται από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό. Συμφωνώ ότι η μη τήρηση των καθορισμένων κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό μου ή
την αποβολή μου από τους αγώνες δυνάμει των αποφάσεων του Πειθαρχικού οργάνου του Πρωταθλήματος.

3.ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Δηλώνω ως παίκτης ότι είμαι σε καλή κατάσταση υγείας έχοντας εκτελέσει ενώπιον
εξουσιοδοτημένου ιατρού τακτικό έλεγχο ώστε να συμμετάσχω και να ανταγωνίζομαι σε αυτό το Πρωτάθλημα.
Βεβαιώνω ότι είμαι ενήμερος όλων των κινδύνων που ενυπάρχουν σε προπονήσεις και αγώνες και ότι
αποδέχομαι την προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ατυχήματα ή ασθένεια που θα μπορεί να υποστώ
κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλώνω υπεύθυνα πως έχω νοσήσει από τον Covid-19 ή έχω εμβολιαστεί
πλήρως και πως σε περίπτωση που νοσήσω από αυτόν ή παρουσιάσω



συμπτώματά του ή έρθω σε αποδεδειγμένη επαφή με κρούσματα Covid-19, οφείλω να απέχω από κάθε
αγώνα ή δραστηριότητα του ΠΠΞ επιδεικνύοντας απολύτως υπεύθυνη στάση, ενημερώνοντας σχετικά το
σωματείο στο οποίο ανήκω.
Στις περιπτώσεις αυτές, αναγνωρίζω πως η διοργανώτρια Αρχή καμία απολύτως ευθύνη δε φέρει.

Ξάνθη,………/……../2022

Ο Δηλών

4.ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:

Στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),που εφαρμόζεται σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25/05/18, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων Καλαθοσφαίρισης του
ΠΠΞ, έχει προσαρμόσει τον τρόπο που θα γίνονται οι εγγραφές των αθλητών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η
εμπιστευτικότητα και η ορθή επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σημειώνεται ότι η μη συγκατάθεση
των αθλητών για τις κατωτέρω περιγραφόμενες επεξεργασίες δεδομένων του, κωλύει και παρεμποδίζει κατά
οποιοδήποτε τρόπο τη συμμετοχή τους στους αγώνες . Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας και την Οργανωτική επιτροπή διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης του ΠΠΞ , όπως
συγκροτείται κάθε φορά . Με το παρόν συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία, , για τις κάτωθι επεξεργασίες , δηλώνοντας για καθεμία
ξεχωριστά τη συγκατάθεσή μου : Συναινώ ώστε τα προσωπικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτογραφίες, ηλικία) να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από την Ο.Ε.
Διοργάνωσης των Αγώνων , στο βαθμό που αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διοργάνωση και προβολή
της συγκεκριμένης διοργάνωσης και άλλων παρόμοιων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συναινώ στη χρήση του
ονοματεπωνύμού μου, του προσωπικού μου email, τηλεφώνου και της εικόνας μου από τον φωτογράφο –
εικονολήπτη της Διοργάνωσης , ως προς την ενημέρωσή και την προβολή του πρωταθλήματος με τις προσωπικές
μου φωτογραφίες - βίντεο που αφορούν τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Όλες οι πράξεις
επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονταν στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση της
συγκατάθεσης – και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ– εξακολουθούν να είναι νόμιμες. Συμμετέχω αποκλειστικά ως αθλητής
στην παραπάνω δράση και δεν έχω οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη εργασιακή σχέση με τους διοργανωτές.
Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό Μπάσκετ και στην
προκήρυξη των Αγώνων του ΠΠΞ, δέχομαι χωρίς καμιά αντίρρηση και επιφύλαξη όλα όσα αναφέρονται σε αυτές.
Δηλώνω ότι εν γνώσει μου έχω υπογράψει αυτό το έγγραφο εθελοντικά και κατανοώ τις συνέπειες της υπογραφής
μου και συμφωνώ με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω. Με την υπογραφή μου παρακάτω, βεβαιώνω ότι
οι απαντήσεις και οι δηλώσεις μου είναι αληθείς και πλήρεις. Δηλώνω ότι παραιτούμαι από οποιοδήποτε και όλα
τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω.

1.ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………2.ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………..………

Ξάνθη,……./………/2022

Ο Δηλών


