
 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Δ.Η.Ο. –  ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΒΑΡΖ – ΒΑΡΚΗΕΑ (Ν.Α.Ο.Β.Β.) 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 

Δθλϊνω ότι είμαι υπεφκυνοσ γονζασ-κθδεμόνασ για τονακλθτι/τρια …………………………………………………………… 
1. Συναινϊ για το παιδί μου να ςυμμετάςχει ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του OPEN Διαςυλλογικοφ Αγώνα Ιςτιοςανίδασ B IC  
TECHNO 293 & B IC TECHNO 293 PLUS , που θα διεξαχθεί ςτη Βάρκιζα ςτισ 25-26  Σεπτεμβρίου 2021. 
2. Ορίηω τον …………………………………………………, ωσ υπεφκυνο ενιλικα για τον ακλθτι/τρια ςε όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων. 
2 . Το παιδί μου ςυμμετζχει ςτον αγϊνα με αποκλειςτικά δικι μου ευκφνθ και αποδζχομαι τθν πρόβλεψθ του RRS 3 για τθν 
απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα.   
3. Συμμετζχοντασ ςτθν διοργάνωςθ ςυμφωνϊ και αποδζχονται ότι θ ιςτιοπλοΐα από τθν φφςθ τθσ είναι απρόβλεπτο άκλθμα 
και ενζχει εγγενζσ ςτοιχείο κινδφνου. Αποδζχομαι τθν ευκφνθ για τθν ζκκεςθ του παιδιοφ μου, και του ςκάφουσ του ςε τζτοιο 
εγγενι κίνδυνο, ενϊ ςυμμετζχει ςτθν διοργάνωςθ. Είμαι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια του παιδιοφ μου, του ςκάφουσ του και 
των λοιπϊν εξαρτθμάτων του, είτε ςτθν κάλαςςα είτε ςτθν ξθρά. Αποδζχομαι τθν ευκφνθ για τυχόν τραυματιςμό, ηθμιά ι 
απϊλεια ςτο βακμό που προκαλοφνται από τισ ενζργειεσ ι παραλείψεισ του παιδιοφ μου. Συμμετζχοντασ ςτισ ιςτιοδρομίεσ 
τθσ διοργάνωςθσ, είμαι ςίγουροσ/θ ότι το ςκάφοσ του παιδιοφ μου είναι ςε καλι κατάςταςθ, κατάλλθλα εξοπλιςμζνο για τθν 
ςυμμετοχι του ςτθ διοργάνωςθ και το ίδιο είναι ικανό για να ςυμμετζχει ςτουσ αγϊνεσ. Η παρουςία τθσ επιτροπισ αγϊνα, 
τθσ επιτροπισ ενςτάςεων, άλλων ςτελεχϊν αγϊνων κακϊσ και ςκαφϊν αςφαλείασ δεν με απαλάςει από τισ δικζσ μου 
ευκφνεσ. Το παιδι μου ζχει εξοικειωκεί με τυχόν κινδφνουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ τθσ διοργάνωςθσ, κα ςυμμορφωκεί 
με τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν και τισ ςυςτάςεισ που αφοροφν ςτθν περιοχι τθσ διοργάνωςθσ και κα παρακολουκιςει 
οποιεςδιποτε ενθμερϊςεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια. 
3 . Εξουςιοδοτϊ τουσ διοργανωτζσ  για ιατρικι ι νοςοκομειακι μζριμνα για  το παιδί μου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ του ςε νοςοκομείο. 
4. Συναινϊ για το παιδί μου, να φωτογραφθκεί, να βιντεοςκοπθκεί, να ςυμμετζχει ςε ςυνζντευξθ Τφπου, που κα επιτρζψει ο 
διοργανωτισ. 

Ζκεξνκελία:   ___  /  09  / 2021 
Ο – Ζ Γει. 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη 
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 


