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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 βιο-
γραφικά μου στοιχεία με σκοπό την προώθηση και προβολή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach 
Volley Juniors 2018 και γενικά του αθλήματος του Beach Volley και δέχομαι ότι η ΕΟΠΕ διατηρεί όλα τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας του Πρωταθλήματος. 

3. Με το παρόν δέχομαι ότι η ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τηλεοπτικό και φωτογραφικό υλι-
κό από την εμφάνιση μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball Juniors 2018, χωρίς κάποια 
αποζημίωση. 

4. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσω αδικαιολόγητα την Τεχνική Σύσκεψη, δεν θα έχω δικαίωμα 
συμμετοχής στο Τουρνουά, με την τελική απόφαση του Τεχνικού Υπεύθυνου του Τουρνουά. 

5. 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 Απο-
νομής (σε περίπτωση που καταταγώ στην 1η, 2η ή 3η θέση). Αποδέχομαι πλήρως ότι εάν δεν εμφανι-
σθώ την προγραμματισμένη ώρα έναρξης αγώνα του ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ή του ΚΥΡΙΩΣ 
ΤΑΜΠΛO, ο αγώνας κατoxυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα. 

6. Συμφωνώ να φορώ κατά την διάρκεια της προθέρμανσης, των αγώνων, των συνεντεύξεων και των τελε-
τών, την επίσημη αγωνιστική φανέλα της Διοργάνωσης εφόσον μου παραχωρηθεί από την ΕΟΠΕ, και 
να μην προβάλλω με τις δραστηριότητές μου κατά την διάρκεια της Διοργάνωσης σήματα ανταγωνιστικά 
με τους επίσημους χορηγούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball Juniors 2018. 

7. Επιτρέπεται να χρησιμοποιώ τα σορτς/ μαγιο δικής μου επιλογής εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος (διαστάσεις, ομοιο-
μορφία και στυλ).  Επιτρέπεται  να τοποθετώ διαφήμιση στην αγωνιστική μου εμφάνιση, πλην της αγωνι-
στικής φανέλας της Διοργάνωσης, τηρώντας τις προβλεπόμενες στην προκήρυξη προδιαγραφές. 

8. Βεβαιώνω ότι βρίσκομαι σε καλή υγεία για να συμμετάσχω σε αγώνες Beach Volley και αναλαμβάνω την 
πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μου συμβεί κατά την διάρκεια των αγώνων. 
Πιστοποιητικό υγείας μου με ισχύ για όλο το 2018 έχει υποβληθεί με την εγγραφή / ανανέωση στο Μη-
τρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ. 

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

 

Διάβασα την Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή που θα συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley  
Juniors 2018 και συμφωνώ απόλυτα με τους Όρους της. 
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