
 

 

         Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/ Νόµιµου Κηδεµόνα του συµµετέχοντα 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 
4 Ν. 1599/1986) 

Παρακαλείσθε να τη στείλετε ηλεκτρονικά στο ecozinskiathos@gmail.com 
το αργότερο µέχρι 10/9/2021 ή να τη φέρετε µαζί σας την ηµέρα του αγώνα 

 
Προς τους διοργανωτές των αγόνων 
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ υπογράφουσα, ____________________________________________________________________ ,  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

 

Ως γονιός/ νόµιµος κηδεµόνας του/ της _____________________________________________________________________  µε  ατοµική µου ευθύνη 
και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι 
επιτρέπω στο παιδί να συµµετάσχει (παρακαλώ κυκλώστε την επιλογή Α, Β ή Γ) : 

A. Είναι κάτω των 18 ετών (ηµεροµηνία γέννησης µεταγενέστερη της 19/09/2003) και άνω των 15 ετών (ηµεροµηνία γέννησης 
προγενέστερη της 19/09/2006) και του/ της επιτρέπω να συµµετάσχει ως αθλητής στο Skiathos Trail Run 2021 και πιο συγκεκριµένα 
στον αγώνα Urban Trail Run 10 km (1η, 2α, 3η τάξη Λυκείου) 
  

B. Είναι κάτω των 18 ετών (ηµεροµηνία γέννησης µεταγενέστερη της 23/05/2002) και παραπάνω από 5 ετών (ηµεροµηνία γέννησης 
προγενέστερη της 23/05/2015) και του/της επιτρέπω να συµµετάσχει ως αθλητής στο Skiathos Trail Run 2021 και πιο συγκεκριµένα 
στους Παιδικούς Αγώνες (500 – 1500 m). Παρακαλώ, σηµειώστε σε ποιον αγώνα συγκεκριµένα: 

i. Το Πρώτο µου Skiathos Run 500 µ. (0-5 ετών, συνοδεία κηδεµόνα) 
ii. Παιδικός αγώνας τρεξίµατος 500 µ. (1η, 2α, 3η τάξη Δηµοτικού) 
iii. Παιδικός αγώνας τρεξίµατος 1000 µ. (4η, 5η, 6η τάξη Δηµοτικού) 
iv. Παιδικός αγώνας τρεξίµατος 1500 µ. (1η, 2α, 3η τάξη Γυµνασίου) 
 

Γ.  Είναι κάτω των 18 ετών (ηµεροµηνία γέννησης µεταγενέστερη της 19/09/2003) και παραπάνω από 12 ετών (ηµεροµηνία γέννησης 
προγενέστερη της 19/09/2009) και του/της επιτρέπω να συµµετάσχει ως εθελοντής/ τρια στο Skiathos Trail Run 2021 και να 
παρακολουθήσει τις συναντήσεις ενηµέρωσης των εθελοντών σχετικά µε τα καθήκοντά του/ της, που θα προγραµµατιστούν 
λίγες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα (Σεπτέµβριος 2021) 

Επιπλέον, δηλώνω υπεύθυνα ότι η συµµετοχή είναι έγκυρη µόνο εφόσον φορά το επίσηµο T-shirt/ αριθµό συµµετοχής του αγώνα και είµαι 
ενήµερος/ η ότι δε θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονοµέτρηση για τους παιδικούς αγώνες.   Επίσης, δηλώνω ότι παραιτούµαι από κάθε 
δικαίωµα διεκδίκησης οποιαδήποτε αξίωσης έναντι των διοργανωτών για σωµατικές, υλικές ή ηθικές βλάβες που πιθανόν να υποστεί το 
παιδί µου και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόµατός/ φωτογραφίας του/ της από τους διοργανωτές, τα ΜΜΕ και τους χορηγούς 
του αγώνα. Τέλος, δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συµµετοχής και κάθε σχετική πληροφορία, που επισυνάπτονται σε αυτή 
την αίτηση/ δήλωση, όπως δηµοσιεύονται αναλυτικά στη Φόρµα Εγγραφής Παιδιών/ Εφήβων, και τους αποδέχοµαι. 

Ο/Η υπογράφων/ ουσα,  __ / __ / 2021 


