ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-MIKTO 2019
1. Με το παρόν συμφωνώ να τηρώ τους ακόλουθους όρους, τους Κανονισμούς και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ και τους
Κανονισμούς Παιδιάς.
2. Με το παρόν, παραχωρώ στην ΕΟΠΕ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά μου, την φωνή και τα βιογραφικά μου
στοιχεία με σκοπό την προώθηση και προβολή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball 2019 και γενικά
του αθλήματος του Beach Volley.
3. Με το παρόν δέχομαι ότι η ΕΟΠΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Πρωταθλήματος.
4. Με το παρόν δέχομαι ότι η ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τηλεοπτικό και φωτογραφικό υλικό από την
εμφάνισή μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2019, χωρίς κάποια αποζημίωση.

5. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσω την Τεχνική Σύσκεψη, δεν θα έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Τουρνουά, με
την τελική απόφαση του Τεχνικού Υπεύθυνου του Τουρνουά.
6. Συμφωνώ να ακολουθώ το πρόγραμμα Αγώνων, που θα αποφασίζεται από την ΕΟΠΕ και/ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο
του Τουρνουά και να εμφανίζομαι εγκαίρως σε κάθε αγώνα του και στην Τελική Τελετή Απονομής (σε περίπτωση που
καταταγώ στην 1η, 2η ή 3η θέση).
7. Συμφωνώ να φορώ κατά την διάρκεια της προθέρμανσης, των αγώνων, των συνεντεύξεων και των τελετών, την επίσημη εμφάνιση-φανέλα της Διοργάνωσης, εφόσον μου παραχωρηθεί από την ΕΟΠΕ. Κατά την διάρκεια των ταϊμάουτ συμφωνώ να χρησιμοποιώ τις πετσέτες της Διοργάνωσης, εφόσον μου παραχωρηθούν από την ΕΟΠΕ.
8. Επιτρέπεται να χρησιμοποιώ τα σορτς δικής μου επιλογής. Τα σορτς των αθλητών πρέπει να έχουν ίδιο χρώμα και
στυλ, και επιτρέπεται να τοποθετώ σε αυτό διαφήμιση, τηρώντας τις προβλεπόμενες στην προκήρυξη προδιαγραφές.
9. Συμφωνώ ότι θα αμειφθώ σύμφωνα με την κατάταξή μου στο Τουρνουά και με βάση τον Πίνακα Κατανομής Επάθλων της Προκήρυξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball 2019, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και οι οποιεσδήποτε άλλες εισφορές προβλέπονται στην σχετική προκήρυξη και για το λόγο αυτό δηλώνω τον
αριθμό λογαριασμού τραπέζης όπου επιθυμώ να μου κατατεθούν οι αμοιβές αυτές.
10. Βεβαιώνω ότι βρίσκομαι σε καλή υγεία για να συμμετάσχω σε αγώνες Beach Volleyball και αναλαμβάνω την πλήρη
ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μου συμβεί. Πιστοποιητικό υγείας μου, με ισχύ για όλο το 2019, έχει υποβληθεί με την εγγραφή / ανανέωση στο μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ.
11.

Συμφωνώ να είμαι διαθέσιμος για υποβολή σε έλεγχο ντόπινγκ, οποτεδήποτε αυτό μου ζητηθεί από την ΕΟΠΕ και
τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τουρνουά.

12.

Τέλος, βεβαιώνω ότι έχω συμπληρώσει και καταθέσει με την εγγραφή μου στο μητρώο της ΕΟΠΕ την «ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Διάβασα την Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή που θα συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2019 και
συμφωνώ απόλυτα με τους Όρους της.

Τραπεζικός λογαριασμός αθλητή:
Τράπεζα:

Αριθμός:

IBAN:
Α.Φ.Μ.:…………………………………………………..
Δ.Ο.Υ:……………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)
 ΟΑΚΑ - Ανοιχτό Κολυμβητήριο
Σπύρου Λούη,151-23 Μαρούσι
T: 210.68.01.992
 bvregistration@volleyball.gr

(υπογραφή)

(ημερομηνία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

