ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«SPETSATHLON»

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής
Α. Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με την εξαίρεση της συμμετοχής
στον κολυμβητικό αγώνα των 1000μ, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε άτομα άνω των 12 ετών (πριν τις
13.5.2010), καθώς και στο Spetsathlon Triathlon Sprint σε άτομα άνω των 15 (πριν τις 13.5.2007).
Β. Σε περίπτωση συμμετοχή ανηλίκου στους ως άνω αγώνες, ο ανήλικος συμμετέχων πρέπει να έχει
εξασφαλίσει τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά του.
Γ. Για τη συμμετοχή στα αγωνίσματα επιβάλλεται να φοριέται το chip χρονομέτρησης, ενώ για τους αθλητές
του ποδηλατικού αγώνα η χρήση κράνους είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!
Δ. Επιτρέπεται η συμμετοχή στα αγωνίσματα με ομάδες σκυταλοδρομίας.
Ε. Στο Spetsathlon θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης
ή rapid test 48 ωρών ή pcr 72 ωρών.
ΣΤ. Κάθε συμμετέχων πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο συμμετοχής εντός τριών ημερών από την
online εγγραφή του. To αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους κάτωθι
λογαριασμους και με αναγραφή στην αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμό του συμμετέχοντος ή/και τον
αριθμό εγγραφής που αναγράφεται και στο e-mail που λαμβάνει κατά την εγγραφή του.
Δικαιούχος:
COMMUNICATIONLAB/SPETSESMARATHON
Τράπεζα: EUROBANK
Aρ. Λογαριασμού: 0026.0026.93.0201366752
ΙΒΑΝ: GR0202600260000930201366752
Δικαιούχος:
Beneficiary: COMMUNICATIONLAB/SPETSESMARATHON
Bank: ALPHA BANK
Account number: 146-002002024464
IBAN: GR10 0140 1460 1460 0200 2024 464
To καταθετήριο πρέπει να αποσταλεί με email στο info@spetsathlon.com είτε να προσκομιστεί στην
Γραμματεία του αγώνα την ημέρα του αγώνα. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από 01.04.2022 και
μετά, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

2. Αποποίηση ευθύνης διοργανωτή
Όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την καλή φυσική κατάστασή τους και οφείλουν να εξεταστούν από
γιατρό πριν τον αγώνα για να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για συμμετοχή σε αγώνα. Επίσης, οφείλουν να
είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε αγώνα. Οι
συμμετέχοντες γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή φθοράς του εξοπλισμού τους από
τη συμμετοχή τους στον αγώνα καθώς και τις συνέπειες αυτών. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για το θάνατο,
τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση
συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή στον αγώνα, έχουν την
ανάλογη εμπειρία, είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της συμμετοχής
τους και ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν. Με την αίτησή τους
στον αγώνα δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δε θα στραφούν ή θα προβάλλουν απαίτηση εναντίων των
διοργανωτών ή εκπροσώπων αυτών ή των χορηγών ή της εποπτεύουσας αρχής αν πάθουν υλική, σωματική ή
ηθική βλάβη οι ίδιοι ή οι συνοδοί τους ή οποιοσδήποτε τρίτος εξ αιτίας τους από την εγγραφή ή τη συμμετοχή
τους στον συγκεκριμένο αγώνα. Με την αίτησή του ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και έλεγξε
τα μέτρα ασφαλείας και δήλωσε συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας του αγώνα που του
επιδείχθηκαν. Ο συμμετέχων παραιτείται από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από οποιαδήποτε αγωγή ή
άλλο ένδικο βοήθημα επί διαφοράς ή ζητήματος που αφορά την συμμετοχή του και την διεξαγωγή του αγώνα.

