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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
JUNIORS 2021

1. Με ην παξόλ ζπκθωλώ λα ηεξώ ηνπο αθόινπζνπο όξνπο, ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηηο Πξνθεξύμεηο ηεο
ΔΟΠΔ θαη ηνπο Καλνληζκνύο Παηδηάο.
2. Με ην παξόλ, παξαρωξώ ζηελ ΔΟΠΔ ην δηθαίωκα λα ρξεζηκνπνηεί ην όλνκά κνπ, ηελ θωλή θαη ηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Beach
Volley Juniors 2021 θαη γεληθά ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Beach Volley θαη δέρνκαη όηη ε ΔΟΠΔ δηαηεξεί όια ηα
δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο.
3. Με ην παξόλ δέρνκαη όηη ε ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίωκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηειενπηηθό θαη θωηνγξαθηθό πιηθό από ηελ εκθάληζε κνπ ζην Παλειιήλην Πξωηάζιεκα Beach Volleyball Juniors 2021, ρωξίο θάπνηα
απνδεκίωζε.
4. ε πεξίπηωζε πνπ δελ παξαζηώ ζηνλ Σερληθό Έιεγρν, δελ ζα έρω δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην Σνπξλνπά, κε ηελ ηειηθή απόθαζε ηνπ Σερληθνύ Τπεύζπλνπ ηνπ Σνπξλνπά.
5. πκθωλώ λα αθνινπζώ ην πξόγξακκα Αγώλωλ, πνπ ζα απνθαζίδεηαη από ηελ ΔΟΠΔ θαη/ή ηνλ Σερληθό
Τπεύζπλν ηνπ Σνπξλνπά θαη λα εκθαλίδνκαη εγθαίξωο ζε θάζε αγώλα ηνπ θαη ζηελ Σειηθή Σειεηή Απνλνκήο (ζε πεξίπηωζε πνπ θαηαηαγώ ζηελ 1ε, 2ε ή 3ε ζέζε). Απνδέρνκαη πιήξωο όηη εάλ δελ εκθαληζζώ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα έλαξμεο αγώλα ηνπ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ή ηνπ ΚΤΡΙΩ
ΣΑΜΠΛO, ν αγώλαο θαηνρπξώλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα.
6. πκθωλώ λα θνξώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζέξκαλζεο, ηωλ αγώλωλ, ηωλ ζπλεληεύμεωλ θαη ηωλ ηειεηώλ, ηελ επίζεκε αγωληζηηθή θαλέια ηεο Γηνξγάλωζεο εθόζνλ κνπ παξαρωξεζεί από ηελ ΔΟΠΔ, θαη
λα κελ πξνβάιιω κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο κνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γηνξγάλωζεο ζήκαηα αληαγωληζηηθά
κε ηνπο επίζεκνπο ρνξεγνύο ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Beach Volleyball Juniors 2021.
7. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηώ ηα ζνξηο/ καγηό δηθήο κνπ επηινγήο εθόζνλ απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο (δηαζηάζεηο, νκνηνκνξθία θαη ζηπι). Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηώ δηαθήκηζε ζηελ αγωληζηηθή κνπ εκθάληζε, πιελ ηεο αγωληζηηθήο θαλέιαο ηεο Γηνξγάλωζεο, ηεξώληαο ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ πξνθήξπμε πξνδηαγξαθέο.
8. Βεβαηώλω όηη βξίζθνκαη ζε θαιή πγεία γηα λα ζπκκεηάζρω ζε αγώλεο Beach Volley θαη αλαιακβάλω ηελ
πιήξε επζύλε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο κνπ ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ.
Πηζηνπνηεηηθό πγείαο κνπ κε ηζρύ γηα όιν ην 2021 έρεη ππνβιεζεί κε ηελ εγγξαθή / αλαλέωζε ζην Μεηξών Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ.
9. πκθωλώ λα είκαη δηαζέζηκνο γηα ππνβνιή ζε έιεγρν ληόπηλγθ, νπνηεδήπνηε απηό κνπ δεηεζεί από ηελ
ΔΟΠΔ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ηνπ Σνπξλνπά.
10. Βεβαηώλω όηη έρω ζπκπιεξώζεη θαη θαηαζέζεη κε ηελ εγγξαθή κνπ ζην κεηξών ηεο ΔΟΠΔ ηελ
«ΓΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ».
11. ε όηη αθνξά ηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο, δηαηεξώ ην δηθαίωκα θαη ελζαξξύλνκαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηωλ δεκνζηεύζεωλ ηεο ΔΟΠΔ. Καηαλνώ όηη δελ κπνξώ λα αλαξηώ πιεξνθνξίεο ή εηδήζεηο πνπ παξαπιεξνθνξνύλ ή δεκηνπξγνύλ παξαλνήζεηο, ζε όηη αθνξά ηηο ελ ιόγω δηνξγαλώζεηο.
Γηάβαζα ηελ Τπεύζπλε Γήιωζε Αζιεηή πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Παλειιήλην Πξωηάζιεκα Beach Volley
Juniors 2021 θαη ζπκθωλώ απόιπηα κε ηνπο Όξνπο ηεο.
Γειώλω όηη αλήθω ζηελ Πεξηθέξεηα

(νλνκαηεπώλπκν)

 ΟΑΚΑ - Αλνηρηό Κνιπκβεηήξην
πύξνπ Λνύε,151-23 Μαξνύζη
T: 210.68.01.992
 bvregistration@volleyball.gr
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