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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί:
1. H συμπλήρωση της παρούσας αίτησης συμμετοχής, 
2. H υποβολή της μέχρι τις 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 σε ένα από τα παρακάτω σημεία:
• Περιφέρεια Κρήτης - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου (1ος όροφος, καθημερινές από τις 08.00 έως τις 15.00)
• Δήμος Ηρακλείου - Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού (Δημοτικό Θέατρο Ανδρόγεω, 3ος όροφος, 
καθημερινές από τις 08.00 έως τις 14.30)
• ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - Στάδιο Ελευθερίας (Πλ. Κόρακα, καθημερινές από τις 09.00 έως τις 14.00 και από τις 17.00 έως τις 20.00)
3. H παραλαβή του αριθμού συμμετοχής από το Παγκρήτιο Στάδιο - Θύρα 1 το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013*. 
*Όσοι δρομείς εγγραφούν μέχρι τις 7 Ιουνίου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τυπωμένο το όνομά τους πάνω στον αριθμό συμμετοχής τους. 
Ο αγώνας έχει συγκεκριμένο όριο συμμετοχής. Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2.000 δρομείς. Μόλις 
συμπληρωθεί το όριο αυτό, οι εγγραφές θα λήξουν άμεσα.
Συνδρομή Συμμετοχής Αγώνα Δρόμου 5χλμ & 10χλμ:  5 Ευρώ
Δωρεάν συμμετοχή προσφέρεται μόνο: (1) στους Αγώνες Δρόμου 5χλμ & 10χλμ, για ομαδικές μόνο εγγραφές παιδιών 
(από 12 έως 17 ετών) και (2) στον Αγώνα Παιδιών (για παιδιά Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (με κεφαλαία γράμματα)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΑ: 10χλμ  5χλμ   Αγώνας Παιδιών
ΕΠΩΝΥMO:        ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:        ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μ/ε): 
ΦΥΛΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ   ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός / αριθμός): 
ΠΟΛΗ:        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚOΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:      ΕΜΑIL:

HMEΡΟΜΗΝΙΑ:       ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΕΑ:

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας 
κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από 
οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά το τέλος του. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια, τον Δήμο και τους χορηγούς του αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους 
όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι πλήρως.
Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται ως άνω είναι απολύτως αληθή. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα 
εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα.
Στην περίπτωση ανηλίκου, η συμμετοχή προβλέπει τη συγκατάθεση του αρμόδιου κηδεμόνα και η παρούσα αίτηση υπογράφεται από τον κηδεμόνα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σημαντικά Στοιχεία για τη Συμμετοχή στον Αγώνα:
Οι Αγώνες Δρόμου 5χλμ & 10χλμ στην πόλη του Ηρακλείου θα διεξαχθούν στις 16/6/2013 και θα ξεκινήσουν τα 10χλμ. στις 09.30’ και 
τα 5χλμ. και ο Αγώνας Παιδιών στις 10.45’ από την Πλατεία Ελευθερίας. Για να μπορέσει κάθε δρομέας να συμμετάσχει στους 
αγώνες αυτούς θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει παραλάβει τον Αριθμό Συμμετοχής του το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 από το 
Παγκρήτιο Στάδιο - Θύρα 1 (από τις 10.00 έως τις 20.00). Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας. 
Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για κάθε δρομέα.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα χωρίς αριθμό συμμετοχής για κανέναν. 
Οι δρομείς που έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση κατά την εγγραφή τους θα λάβουν και σχετική ενημέρωση με e-mail 
τρείς μέρες πριν τον αγώνα, όπου θα ενημερώνονται και για τον αριθμό συμμετοχής τους (το νούμερο με το οποίο τρέχουν). Εάν δεν 
έχετε δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση, θα μάθετε τον αριθμό 
συμμετοχής σας κατευθείαν στο Παγκρήτιο Στάδιο όπου θα 
έχουν αναρτηθεί σχετικές καταστάσεις
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