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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Juniors 2017

1. Με ην παξόλ ζπκθσλώ λα ηεξώ ηνπο αθόινπζνπο όξνπο, ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηηο Πξνθεξύμεηο ηεο
ΔΟΠΔ θαη ηνπο Καλνληζκνύο Παηδηάο.
2. Με ην παξόλ, παξαρσξώ ζηελ ΔΟΠΔ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην όλνκά κνπ, ηελ θσλή θαη ηα βηνγξαθηθά κνπ ζηνηρεία κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Beach
Volley Juniors 2017 θαη γεληθά ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Beach Volley θαη δέρνκαη όηη ε ΔΟΠΔ δηαηεξεί όια ηα
δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.
3. Με ην παξόλ δέρνκαη όηη ε ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηειενπηηθό θαη θσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ εκθάληζε κνπ ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Beach Volleyball Juniors 2017, ρσξίο θάπνηα
απνδεκίσζε.
4. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαθνινπζήζσ αδηθαηνιόγεηα ηελ Σερληθή ύζθεςε, δελ ζα έρσ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζην Σνπξλνπά, κε ηελ ηειηθή απόθαζε ηνπ Σερληθνύ Τπεύζπλνπ ηνπ Σνπξλνπά.
5. πκθσλώ λα αθνινπζώ ην πξόγξακκα Αγώλσλ, πνπ ζα απνθαζίδεηαη από ηελ ΔΟΠΔ θαη/ή ηνλ Σερληθό
Τπεύζπλν ηνπ Σνπξλνπά θαη λα εκθαλίδνκαη εγθαίξσο ζε θάζε αγώλα ηνπ θαη ζηελ Σειηθή Σειεηή Απνλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ θαηαηαγώ ζηελ 1ε, 2ε ή 3ε ζέζε). Απνδέρνκαη πιήξσο όηη εάλ δελ εκθαληζζώ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα έλαξμεο αγώλα ηνπ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ή ηνπ ΚΤΡΙΩ
ΣΑΜΠΛO, ν αγώλαο θαηoxπξώλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα.
6. πκθσλώ λα θνξώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζέξκαλζεο, ησλ αγώλσλ, ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ησλ ηειεηώλ, ηελ επίζεκε αγσληζηηθή θαλέια ηεο Γηνξγάλσζεο εθόζνλ κνπ παξαρσξεζεί από ηελ ΔΟΠΔ, θαη
λα κελ πξνβάιισ κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο κνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γηνξγάλσζεο ζήκαηα αληαγσληζηηθά
κε ηνπο επίζεκνπο ρνξεγνύο ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Beach Volleyball Juniors 2017.
7. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηώ ηα ζνξηο/ καγην δηθήο κνπ επηινγήο εθόζνλ απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο (δηαζηάζεηο, νκνηνκνξθία θαη ζηπι). Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηώ δηαθήκηζε ζηελ αγσληζηηθή κνπ εκθάληζε, πιελ ηεο αγσληζηηθήο θαλέιαο ηεο Γηνξγάλσζεο, ηεξώληαο ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο.
8. Βεβαηώλσ όηη βξίζθνκαη ζε θαιή πγεία γηα λα ζπκκεηάζρσ ζε αγώλεο Beach Volley θαη αλαιακβάλσ ηελ
πιήξε επζύλε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο κνπ ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ.
Πηζηνπνηεηηθό πγείαο κνπ κε ηζρύ γηα όιν ην 2017 έρεη ππνβιεζεί κε ηελ εγγξαθή / αλαλέσζε ζην Μεηξών Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ.
9. πκθσλώ λα είκαη δηαζέζηκνο γηα ππνβνιή ζε έιεγρν ληόπηλγθ, νπνηεδήπνηε απηό κνπ δεηεζεί από ηελ
ΔΟΠΔ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ηνπ Σνπξλνπά.
Γηάβαζα ηελ Τπεύζπλε Γήισζε Αζιεηή πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Beach Volley
Juniors 2017 θαη ζπκθσλώ απόιπηα κε ηνπο Όξνπο ηεο.
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