
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ 35ΧΛΜ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……………………………................... 
ΓΕΝΝΗΣΗ(Ημερομηνία)…………… (Μήνας) …………………… (Έτος)…………….… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός ……………………………………… Αριθμός……….… 
ΝΟΜΟΣ / ΠΟΛΗ / Χώρα: ………………………………………………………….. 
Ταχ. Κώδ…………….Τηλέφωνο (σταθερό)……………………. Κινητό ………………………… 
E-mail:……………………………….Oμάδα ή Χορηγός………………..…………………….. 

 
Μέγεθος Μπλούζας: S ….. M ….. L ….. XL …. 

 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον Psiloritis Race έχουν άνδρες και γυναίκες, που την ημέρα του αγώνα θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους. Για την συμμετοχή στον αγώνα προβλέπεται συμμετοχή σε αντίστοιχο αγώνα ή ακόμα και σε αγώνα ασφάλτου ή ανωμάλου 
δρόμου. Πλήρης περιγραφή των κριτηρίων συμμετοχής δίνεται στην Ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να 
διαβάσει τους κανονισμούς του αγώνα. Κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει στον αγώνα, δικαιούται: Αριθμό αγώνα, αναμνηστική μπλούζα, 
δίπλωμα συμμετοχή στο pasta party (γεύμα υδατανθράκων) και μεταφορά προς τον χώρο της εκκίνησης και επιστροφή από το χώρο του 
τερματισμού. Όσοι αθλητές τερματίσουν έγκυρα δικαιούνται και αναμνηστικό μετάλλιο. Οι αριθμοί και τα αναμνηστικά των αθλητών θα 
δίνονται από την γραμματεία του αγώνα στην αίθουσα «Λυκείου Ελληνίδων» που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, Ελευθερίου Βενιζέλο 89,  ώρες 
εγγραφών 11:00-13:00 & 19:00-20:00 την 27η Μαΐου 2017. Οι αθλητές πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο για να 
παραλαμβάνουν τους αριθμούς τους.  Κανείς αριθμός δεν πρόκειται να επιδοθεί μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.  Κανένας άλλος δεν 
δικαιούται να παραλάβει τον αριθμό κάποιου αθλητή ως πληρεξούσιος παρά μόνο ο ίδιος.  Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 07:30 π.μ. 
το πρωί της Κυριακής 28 Μαΐου 2017, ΑΠΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ NIΔΑΣ(ANΩΓΕΙΑ). Το τίμημα συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης 
της, ο αθλητής όμως δικαιούται να παραλάβει τα αναμνηστικά του αγώνα. 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-YΓΕΙΑ 
Έχω λάβει γνώση των κανονισμών του αγώνα και των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του. 

Γνωρίζω  τις  δυσκολίες  και  τους  κινδύνους  που  μπορεί  να  παρουσιαστούν  στο  περιβάλλον  του  αγώνα  καθώς  και  τις  σωματικές  και 
ψυχολογικές καταπονήσεις που υφίσταται ο/η αθλούμενος/η σ’ έναν τέτοιου είδους αγώνα. 
Έχω υποβληθεί στον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο προκειμένου να συμμετέχω στον αγώνα και δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας που να μην 
επιτρέπει τη συμμετοχή μου. 
Δεν έχω καμία αξίωση από τη διοργάνωση του Διεθνή Ορεινού Αγώνα Ψηλορείτη Psiloritis Race και τους φορείς που την απαρτίζουν για 
οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου ή τυχόν τραυματισμό μου κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά το πέρας του φέροντος αποκλειστικά ο 
ίδιος την ευθύνη της συμμετοχής και οποιουδήποτε συμβάντος. 
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής μου η νόμιμοι κληρονόμοι μου δεν θα έχουν καμία αξίωση από την διοργάνωση, στην οποία συμμετέχω 
αποκλειστικά με δική μου ευθύνη. 
Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του από τη Διοργανώτρια Αρχή προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Η αίτηση συμμετοχής αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση απαλλαγής των διοργανωτών από κάθε ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος 
οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις ανωτέρω περιπτώσεις ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Οι αθλητές αγωνίζονται με προσωπική τους ευθύνη, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους του αγώνα. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για 
την διενέργεια εξετάσεων που θα πιστοποιήσουν την καλή τους υγεία και την ικανότητα συμμετοχής στους.  Οι διοργανωτές 
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή θάνατο που ενδεχομένως προκληθεί στους αθλητές και γενικά 
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών κατά την διάρκεια του αγώνα ή συνέπεια αυτού 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ 

 

 
 
 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πακέτα Συμμετοχής  Εγγραφής   42,00€ ……. 48,00€ …….. 60,00€ ……. 
 

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρίας «Psiloritis Race» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε κατάθεση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του αθλητή που αφορά, ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή της. 
Επισημαίνεται ότι τυχόν έξοδα τράπεζας για την πληρωμή του πακέτου επιβαρύνουν τον καταθέτη. 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού: 258/480040-05 
ΙΒΑΝ: GR17 0110 2580 0000 2584 8004 005 
SWIFT-BIC: ETHNGRAA 

 
Για περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη Ιστοσελίδα του 

αγώνα στη διεύθυνση www.psiloritisrace.com 
Επικοινωνία στο τηλ. 003028310-35501 
και στο e-mail: info@psiloritisrace.com 
О «Psiloritis Race» διοργανώνεται από την  μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγώνας Ψηλορείτη». 

http://www.psiloritisrace.com/
mailto:info@psiloritisrace.com


 


