
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Kos 3on3 Basketball Festival 

(Ανήλικων Αθλητών κάτω των  18 Ετών) Δήλωση Κηδεμόνα 

  

Ο παρακάτω υπογράφων _________________________________________  

Κηδεμόνας του/της _____________________________________________  

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου είναι κάτω από 18 χρονών και επιθυμώ, συμφωνώ 
και του δίνω την άδεια να πάρει μπρός στο «Kos 3on3 Basketball Festival»,  το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κω (Ελλάδα), κατά την 29 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου  
2021. Πιστοποιώ ότι έχει προβεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και δηλώνω ότι είναι 
υγιής και σε καλή σωματική και ψυχική κατάσταση ώστε να συμμετέχει  σε αθλητικές 
διοργανώσεις, αθλητικούς αγώνες, προπονήσεις και διάφορα αθλήματα, δεν πάσχει 
από κάποια ασθένεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του να πάρει μέρος 
στο συγκεκριμένο τουρνουά.  

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα ή ασθένεια.   

Ολοκληρωτικά και για πάντα, αποδεσμεύω  την διοργανώτρια αρχή και τους 
ανθρώπους που εργάζονται για την υλοποίηση του Τουρνουά για την πιθανότητα 
τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στο προαναφερόμενο παιδί 
μου κατά την διάρκεια του τουρνουά .  

Γνωρίζω ότι  η διοργανώτρια αρχή και οι άνθρωποι που εργάζονται για την υλοποίηση 
αυτού του Τουρνουά τηρούν και έχουν όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με 
άλλες ανάλογες αθλητικές διοργανώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται  στο εξωτερικό για την ίδια αθλητική διοργάνωση  

Παρέχω την άδεια μου στους  Διοργανωτές και στους  χορηγούς  του τουρνουά να 
διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Τwitter, Facebook, Instagram κτλ.) καθώς και με καταχωρίσεις σε 
περιοδικά, εφημερίδες, banner και λοιπά ΜΜΕ, τα ονόματα των νικητών. Με τη 
συμμετοχή στο τουρνουά οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεση τους για την ανωτέρω 
ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.  

Δηλώνω ότι τα ανωτέρα προσωπικά μου στοιχεία είναι απολύτως αληθή και 
αποδέχομαι πλήρως να καταχωρηθούν και να διαφυλαχτούν από την διοργανώτρια 
αρχή σύμφωνα με τις αρχές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .  

Υπογράφοντας κάτωθι συμφωνώ και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της παρούσης .  

 

  

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ_________________________________________  



ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ___________________________ΩΩΩΩΩ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΚΤΗ_________________________________ 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ_______________________________     

 

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ   ___________________________________________ 

 

 

 

   

 

 


