3ο ΤΡΙΑΘΛΟ ΝΑ.Ο.Κ. - 30.09.2018
Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής
Όνομα:…………………………… Επώνυμο:..............................................
Όνομα Πατρός:........................... Όνομα Μητρός:.....................................
Ημερ. Γέννησης:......................... Τηλέφωνο:.............................................
Επιθυμώ να συμμετέχω στο αγώνισμα (τσεκάρετε το κουτάκι):
Τρίαθλο ατομικό (10 ευρώ)
Τρίαθλο ομαδικό (όλα τα μέλη πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση) (15 ευρώ η ομάδα)
Μέλη της ομάδας (2-3 άτομα): 1......................................
2…………………………..
3…………………………..
Δίαθλο ατομικό (10 ευρώ)
Δίαθλο ομαδικό (όλα τα μέλη πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση) (10 ευρώ η ομάδα)
Μέλη της ομάδας (2 άτομα): 1......................................
2…………………………..
Παιδικός αγώνας μέχρι 13 χρονών ( * χρειάζεται η υπογραφή του κηδεμόνα) (Δωρεάν)
Διευκρινήσεις:
Παρακαλείσθε να προσκομίσετε ενυπόγραφη την αίτηση στα καταστήματα:
 Καρλόβασι: Διακοσταμάτης Sports στο Καρλόβασι
 Βαθύ: Σαραντίδης Τάσος Clothes & Linen Shop
μέχρι τήν Τετάρτη 26/9/2018 το μεσημέρι .
Το Ατομικό Τρίαθλο θα χωρίζεται σε ανδρών & γυναικών και θα έχει 3 ηλικιακές κατηγορίες.
800 Μέτρα Κολύμπι + 18Χλμ. Ποδήλατο + 4Χλμ. Τρέξιμο
Το Ομαδικό Τρίαθλο Ομάδες ανδρών & γυναικών ή μεικτό και δε θα περιλαμβάνει ηλικιακές κατηγορίες. Το κάθε
άτομο μπορεί να τρέξει μέχρι δύο από τα αγωνίσματα (αφορά ομάδες 2 ατόμων). 800 Μέτρα Κολύμπι + 18Χλμ.
Ποδήλατο + 4Χλμ. Τρέξιμο
Το Ατομικό Δίαθλο θα χωρίζεται σε ανδρών & γυναικών και θα έχει 3 ηλικιακές κατηγορίες.
18Χλμ. Ποδήλατο + 4Χλμ. Τρέξιμο
Το Ομαδικό Δίαθλο Ομάδες ανδρών & γυναικών ή μεικτό και δε θα περιλαμβάνει ηλικιακές κατηγορίες.
18Χλμ. Ποδήλατο + 4Χλμ. Τρέξιμο
Ο Παιδικός αγώνας 1 Χλμ. θα χωρίζεται σε 2 ηλικιακές κατηγορίες 6-9 & 10-12. Οι ηλικιακές κατηγορίες
ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στο 3ο Τρίαθλο ΝΑ.Ο.Κ. με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί
στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να συμμετάσχω στα αγωνίσματα της επιλογής μου.
Επίσης, παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν σωματική, υλική ή ηθική μου βλάβη
από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τους διοργανωτές, τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους χορηγούς του αγώνα.
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι.

Ο/Η υπογράφων/ουσα

*Υπογραφή Κηδεμόνα

Ημερομηνία

