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18ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
"ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ" 

7/10/2018 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ................................................................................................ 

ΟΝΟΜΑ  ................................................................................................ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ................................................................................................ 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ................................................................................................ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ................................................................................................ 

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ...................................................... 

ΦΥΛΟ   ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΔΙΕΥΘ. KΑΤΟΙΚΙΑΣ ................................................................................................ 

ΠΟΛΗ   ................................................................................................ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ................................................................................................ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ....................................... ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ .......................... 

EMAIL   ..................................................................................... 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ - TSHIRT 

SMALL  MEDIUM  LARGE  XLARGE 
 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 

18-29 ετών  30-39 ετών  40-49 ετών 

50-59 ετών  60 ετών και άνω 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

18-29 ετών  30-39 ετών 

40-49 ετών  50 ετών και άνω 

 

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 Χ 10.500μ 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ   ........................................................................... 

ΟΝΟΜΑ 1ου ΑΘΛΗΤΗ/ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ............................................................................. 

ΟΝΟΜΑ 2ου ΑΘΛΗΤΗ/ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ............................................................................. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στον 18ο Ημιμαραθώνιο "Στα χνάρια του Παυσανία" αγώνα δρόμου καθώς και στη σκυταλοδρομία 2Χ10.500μ με την 
απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που βεβαιώνουν ότι είμαι ικανός/ή για αθλητική αγωνιστική 

δραστηριότητα.  
Πνευματικά Δικαιώματα – GDPR (General  Data Protection Regulation) 

1. Συγκατατίθεμαι να δώσω τα στοιχεία μου για λόγους εγγραφής και ενημέρωσης για επικοινωνία μέσω SMS και email. 

2. Συμφωνώ ότι o διοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχω στο παρόν προκειμένου να μου αποσταλεί πρόσθετη 
επικοινωνία που αφορά σε ενέργειες μάρκετινγκ, τόσο του ιδίου όσο και των χορηγών του. Είμαι ενήμερος/η ότι η περίοδος διατήρησης 
προσωπικών δεδομένων είναι 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των αγωνισμάτων. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται. Δηλώνω 

ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης. 
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3. Η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας google forms και στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της δήλωσής μου, 

ενδέχεται να λαμβάνει γνώση και να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνω εδώ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης 
συμμετοχής, αποδέχομαι τους όρους χρήσης. 

4. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του 

ονόματος και φωτογραφικού μου υλικού σχετικού με τον αγώνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιτρέπω στους διοργανωτές να 
χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες του αγώνα (για τους ανήλικους συμμετέχοντες στους αγώνες δρόμου 

1.000μ και 2.000μ με την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής ο κηδεμόνας θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση).         
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ …………………………………………………… 
 
 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1.000μ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………… 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: …………………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο ή την κόρη μου να συμμετέχει στον 
αγώνα 1.000μ μαθητών / μαθητριών δημοτικών σχολείων με δική μου ευθύνη. 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:……………………………….………  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………………… 
 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2.000μ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………… 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο ή την κόρη μου να συμμετέχει στον 
αγώνα 2.000μ των μαθητών/μαθητριών γυμνασίων με δική μου ευθύνη. 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:………………………………………   ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………………… 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο, στη σκυταλοδρομία και τους δρόμους των 
1.000μ. (Δημοτικά) και 2.000μ. (Γυμνάσια) θα γίνουν: 
 Μέσω διαδικτύου Facebook Sta xnaria tou Pafsania. 
 (https://www.facebook.com/pages/Sta-Xnaria-tou-Pafsania/281750462028898) 
 Με email στην διεύθυνση halfmarathon.pafsanias@gmail.com 
 Με Fax στα 22960 32719 και 22960 25666. 
 Στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνος στα τηλέφωνα 2105565613, 2105565614. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Ιερόθεος Κυριακίδης στο τηλέφωνο 22960 32719.  
Email: halfmarathon.pafsanias@gmail.com 
 
Όριο Συμμετοχών 
Ο αριθμός των συμμετοχών δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 600.  
Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής για τους αγώνες λήγει την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 (και θα 
τηρηθεί αυστηρά για τον καλύτερο προγραμματισμό των αγώνων).  
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν νωρίτερα την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης 
συμμετοχών σε περίπτωση που συμπληρωθεί το ανώτατο όριο. 

 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
του 18ου Ημιμαραθώνιου δρόμου «Στα Χνάρια του Παυσανία» 
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