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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Παρακαλούμε διαβάστε και συμπληρώστε καθαρά. Ένα γράμμα σε κάθε κουτί.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14

14 ΚΑΙ ΑΝΩ (14+)
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Καταλαβαίνω ότι την εγγραφή σε αυτό το διαγωνισμό την κάνω με δική μου ευθύνη. Έχω πλήρη επίγνωση και κατανοώ πλήρως ότι
υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε αγώνες σκούτερ. Κατανοώ πλήρως ότι είμαι υπεύθυνος για κάθε
τραυματισμό που θα προκύψει, όσο συμμετέχω σε αυτό το διαγωνισμό. Πλήρως γνωρίζοντας αυτούς τους κινδύνους, εξακολουθώ να
επιθυμώ να συμμετάσχω. Κατανοώ και συμφωνώ ότι οι διοργανωτές ή υποστηρικτές και οι χορηγοί της εκδήλωσης δεν μπορούν και δεν
θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, αναπηρία, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή οποιαδήποτε
απώλεια οποιουδήποτε είδους δύναται να συμβεί με τη συμμετοχή μου στην εν λόγω εκδήλωση. Με την υπογραφή της παρούσας,
απαλάσσω οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρία από κάθε είδους ευθύνη. Με την υπογραφή της παρούσας, αναγνωρίζω ότι πρέπει
να φοράω κράνος για την προσωπική μου ασφάλεια. Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου για την παροχή της κατάλληλης ιατρικής
περίθαλψης, εάν κριθεί απαραίτητο. Γνωρίζω ότι κάθε δαπάνη που θα προκύψει ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος θα είναι δική μου
ευθύνη. Συμφωνώ ότι οι εικόνες (ακόμα ή βίντεο) που λαμβάνονται κατά την εκδήλωση από εξουσιοδοτημένο φωτογράφο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω σκοπούς διαφήμισης και προώθησης. Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα καταλαβαίνω απόλυτα.
Σημείωση: Αν ο/η συμμετέχων/ουσα είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών, το έντυπο αυτό πρέπει να υπογραφεί από γονέα ή κηδεμόνα.
Το έντυπο αυτό πρέπει να υπογραφεί και να επιστραφεί πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Το γνήσιο της υπογραφής του κηδεμόνα, σε
περίπτωση που αυτός/αυτή δεν παραβρεθεί στο διαγωνισμό, πρέπει να επικυρωθεί από την Ελληνική Αστυνομία ή ένα Κ.Ε.Π.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: _______________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ: ________________________

