
 

ΔΡΟΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2020 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΦΙΤΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2χλμ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΠΑΙΔΙΟΥ): 
ΤΑΞΗ:                                                                                                                                                                     Ημερομηνία: …….../ ….. /2020 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ): 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ/ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 

Υπεύθυνη δήλωση 
Δηλώνω ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή του ανήλικου παιδιού μου στην εκδήλωση που θα γίνει στην Ήλιδα 
στις 29/8/2020. 
Δηλώνω ότι έχει υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είναι απολύτως υγιές για να συμμετέχει στην παρούσα αθλητική 
δραστηριότητα. 
Δηλώνω ότι το παιδί είναι μεγαλύτερο από 9 ετών. 
Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς τον χώρο διεξαγωγής 
του event ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή του. 
Επίσης παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα 
με τη διεξαγωγή του event και αποδέχομαι ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά 
τη συμμετοχή του. 
Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες του ή βίντεο του αγώνα που εμφανίζεται 
χωρίς να έχω καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση. 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1. Έχει νοσήσει από COVID-19 (νοσηλεία στο νοσοκομείο ή στο σπίτι); 

ΝΑΙ                ΟΧΙ 
Εάν έχει  νοσήσει θα πρέπει να επισκεφτεί καρδιολόγο για βεβαίωση άθλησης. 

 
2. Είχε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες; 

πυρετό 
βήχα 

αίσθημα κόπωσης 
μυαλγίες / αρθραλγίες (πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις) 

ΝΑΙ               ΟΧΙ 
Εάν έχει συμπτώματα θα πρέπει να αποφύγει την άσκηση για τουλάχιστον 14 ημέρες 

 
3. Έχει έρθει σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 τις προηγούμενες 14 ημέρες; 

ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
Εάν ναι δεν θα πρέπει να αθληθεί εντατικά για 14 ημέρες από την τελευταία επαφή. 

 
Έχουμε απαντήσει σε όλα ΟΧΙ και έχουμε ενημερωθεί για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και για 

τους κινδύνους υγείας που μπορεί να προκαλέσει ο κορωνοϊός (COVID-19). 

 
Ο / Η Δηλ……..   υπεύθυνος Γονέας / Κηδεμόνας 


