
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

 
 

ΓΤΡΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

 

της 23ης Νοεμβρίοσ 2014 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

 
ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 6 ΥΛΜ   

 

Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα: 
 

 
 

Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

Όλνκα Παηξόο: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Ηκεξ. Γέλλεζεο: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

Φύιν: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Δηεύζπλζε Καηνηθίαο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο/ Πόιε: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Αξρή Έθδνζεο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ύιινγνο ή Αλεμάξηεηνο: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σειέθσλν (ηαζεξό θαη Κηλεηό) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Έρνληαο ππόςε ην λόκν 1599/86 πεξί ςεπδώλ δειώζεσλ, δειώλσ ξεηά θαη απνδέρνκαη 
αλεπηθύιαθηα ηα παξαθάησ:  

 

1. Έρσ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο κνπ. 

 
2. Έρσ ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ Γύξνπ Γαιαηζίνπ πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηελ 23ε Ννεκβξίνπ 2014 (ζην εμήο ν «Γύξνο Γαιαηζίνπ») από ηνλ Δήκν Γαιαηζίνπ (ζην εμήο ν 

«Δήκνο Γαιαηζίνπ»)  Δειώλσ δε ξεηά όηη επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ Γύξν Γαιαηζίνπ. 
 

3. Δειώλσ όηη δελ έρσ νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηελ πγεία κνπ ή ηελ πγεία ηξίησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηνλ Γύξν Γαιαηζίνπ. 
Έρσ ιάβεη δε ζρεηηθή πξόζθαηε βεβαίσζε ηαηξνύ γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ αγώλα πνπ επέιεμα. 

 

4. Η ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ Γύξν Γαιαηζίνπ γίλεηαη κε αηνκηθή κνπ επζύλε, νηθεηνζειώο, απηνβνύισο 
θαη αθηινθεξδώο. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, βιάβεο ηεο πγείαο κνπ, ηξαπκαηηζκνύ, αζζέλεηαο, 
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απώιεηαο ή δεκίαο πνπ ηπρόλ επέιζεη θαηά ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ Γύξν Γαιαηζίνπ, αλαγλσξίδσ 

θαη απνδέρνκαη όηη ν Δήκνο Γαιαηζίνπ δελ θέξεη θακία ζρεηηθή επζύλε. ε θάζε πεξίπησζε, 
δειώλσ ξεηά όηη παξαηηνύκαη ηόζν αηνκηθά όζν θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ ηπρόλ δηθαηνύρσλ κνπ 

από θάζε δηθαίσκα αμηώζεσο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο από ηνλ Δήκν Γαιαηζίνπ δηνξγαλσηή ηνπ 

Γύξνπ Γαιαηζίνπ.   

5. Δηα ηνπ παξόληνο παξέρσ πξνο ηνλ Δήκν Γαιαηζίνπ ηε ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε ζπλαίλεζή κνπ θαη 
εθρσξώ ζε απηνύο ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεύνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ρσξίο νπνηαζδήπνηε 

θύζεσο πεξηνξηζκό, ηελ εηθόλα, ην όλνκα, ηε θσλή θαη γεληθόηεξα ηελ παξνπζία κνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ Γύξνπ Γαιαηζίνπ. 
 

6. Επίζεο, παξαρσξώ δηα ηεο παξνύζαο ζηνλ Δήκν Γαιαηζίνπ ηε ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε ζπλαίλεζή 

κνπ θαη ην δηθαίσκα λα ζπζηήζεη αξρείν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997, σο ηζρύεη 
ζήκεξα, κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ Γύξνπ 

Γαιαηζίνπ. Επηπιένλ, ζπλαηλώ κε ηελ παξνύζα ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη ρξήζε ησλ σο άλσ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ. 

 
 

   

Γαλάτσι,  …...../…......./2014 
Ο/Η Δηλών/Δηλούσα 

 

 
 

…………………………………. 

 

 
 

 

 
 

 

Η παρούζα δήλωζη ζσμμεηοτής ιζτύει εθόζον καηαηεθεί ζηο Δημαρτιακό Καηάζηημα 
(οδός Αρτιμήδοσς 2 και Ιπποκράηοσς – 2ος όροθος) ή ζηαλεί με e mail ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη giannis.oikonomou58@gmail.com ηο αργόηερο έως ηην 18η 

Νοεμβρίοσ 2014. Η ηστόν εκπρόθεζμη σποβολή ηης δήλωζης καηά ηα ως άνω, δεν θα 

επέτει θέζη και δεν θα έτει ιζτύ ζσμμεηοτής.     
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