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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 
 

 

Ονοματεπώνυμο  

Σωματείο/Λέςχη  

Ημερομηνία Γέννηςησ  

Διεφθυνςη Κατοικίασ  (ΠΟΛΗ)  

Κινητό  

Αριθμόσ Ταυτότητασ  

Αριθμόσ Διπλώματοσ   

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΞΙΟΤΕΦΝΙΑΣ 

Καταςκευαςτήσ  

Αριθμόσ Κυκλοφορίασ  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κλάση Α’ – Μεταξόνιο έως 2,40 μ.  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κλάση Β’ – Μεταξόνιο πάνω από 2,41 μ. έως 2,50 μ.  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Κλάση Γ’ – Μεταξόνιο πάνω από  2,50 μ.  

B.  ΦOPTHΓA 

― Kιάζε Γ'  Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην κέρξη 2.65 κ. 
 

 

ΠAPABOΛO ΣYMMETOXHΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ: 50 ευρώ 

ην Γξαθείν ηεο Α.Λ.Α.Κνξηλζίαο  ή ζηνλ παξαθάηω ινγαξηαζκό ηξαπέδεο   
ηνηρεία ηξαπέδεο: Πεηξαηώο               
Όλνκα  ινγαξηαζκνύ:  ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ Γ-ΑΝΓΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟ ΓΡ. 
Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 5509-010983-779 

ΙΒΑΝ: GR33 0172 5090 0055 0901 0983 779 
 

ΔHΛΩΣH  
O ππνγξάθωλ ζπκκεηέρωλ / νδεγόο ηνπ δειωζέληνο, απηνθηλήηνπ, ζηνλ αγώλα Γεμηνηερλίαο  
ζηηο 17 Ινπλίνπ  ζηελ Κόξηλζν  βεβαηώλω κε ηελ ππνγξαθή κνπ όηη νηηδήπνηε αλαθέξω ζ’ 
απηήλ ηε δήιωζε είλαη αιεζέο.  

 

Η  αζηηθή επζύλε ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηνπ αγώλα θπζηθώλ θαη 
λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο  ΟΜΑΔ,  ΔΠΑ,  Αζιεηηθά ωκαηεία,  Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή, 
ηειέρε θαζώο θαη νδεγνί ηνπ αγώλα, θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε βάζε 
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρύεη κεηαμύ ηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο εθάζηνηε 
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ζπκβάζεωο απηήο 
θαη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.  



Οπνηαδήπνηε άιιε  επζύλε ηωλ παξαπάλω πξνζώπωλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο  ζηνπο νπνίνπο  πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη 
ε επζύλε ηνπ θαζελόο. 

 

Γειώλω αθόκε όηη γλωξίδω όηη ην άζιεκα πνπ ζπκκεηέρω είλαη επηθίλδπλν θαη όηη έρω πιήξε 
γλώζε ηωλ θαλόλωλ θαη θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ ΟΜΑΔ-ΔΠΑ πνπ θαιύπηνπλ 
θαη ειέγρνπλ ηνπο αγώλεο θαη εγγπώκαη λα ζέβνκαη απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. 
 

O σπογράθωλ ζσκκεηέτωλ / οδεγός ζηολ αγώλα δειώλω κε ηελ σπογραθή κοσ όηη ε θσζηθή 
κοσ θαηάζηαζε είλαη άρηζηε θαη όηη δελ πάζτω από θάποηα αζζέλεηα ποσ πηζαλόλ ζα κε 
εκπόδηδε λα ζσκκεηάζτω ζηολ αγώλα. 
 

                                
Ηκεροκελία  ………………………………… 

 

 

 

      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


