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Ηράκλειο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι τις 2 Απριλίου 2019 - OnLine υποβολή αίτησης στο www.rungreece.gr Υποβολή έντυπης αίτησης συμμετοχής:
• Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Στάδιο Ελευθερίας, Χανιώπορτα (Δευτέρα – Παρασκευή,
09.00-14.00 & 17.00-20.00)
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 1ος όροφος, Γραφείο Α9 - Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου
(Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-14.00)
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Λότζια, 1ος όροφος, Γραφείο 14 - Αντιδημάρχου Αθλητισμού
(Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-14.00)
Οι εγγραφές δύναται να ολοκληρωθούν πριν τις 2 Απριλίου 2019 εφόσον έχουν συμπληρωθεί
νωρίτερα τα παρακάτω όρια συμμετοχής.
Για όσουςδρομείςολοκληρώσουντην εγγραφήτουςμέχριτις 26 Μαρτίου2019θα τυπωθεί
προσωποποιημένος αριθμός συμμετοχής με τυπωμένο το όνομα του συμμετέχοντα δρομέα.
ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑI ΗΛΙΚΙΑΣ
• Αγώνας 10χλμ: 600 (Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 2003 ή
μεγαλύτεροι)
• Αγώνας 5χλμ: 3.200 (Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 2006 ή
μεγαλύτεροι)
• Αγώνας Παιδιών: 950 (Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά της Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξης
δημοτικού - γεννημένα το 2007, 2008 & 2009))
ΣΥΝAΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συνδρομή συμμετοχής στους Αγώνες 10χλμ & 5χλμ είναι 5 €.
Δεν υπάρχει συνδρομή συμμετοχής για τον Αγώνα Παιδιών.
Η συνδρομή συμμετοχής στον Αγώνα 5χλμ για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, ΜΟΝΟ
μέσα από ομαδική εγγραφή (τουλάχιστον 10 μελών) Σχολείου ή Αθλητικού Σωματείου
ΣΕΓΑΣ (αθλητές/τριες-μαθητές/τριες 13 έως 18 ετών) είναι 2 €.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΑ (βάλτε σε κύκλο): 10χλμ
5χλμ
Παιδιών
Δενεπιτρέπεταισεκανέναδρομέα η συμμετοχή και στουςδύοαγώνες5χλμ& 10χλμ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των ζητούμενων στοιχείων)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες):
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με λατινικούς χαρακτήρες):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΦΥΛΟ:
ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/εε):
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΟΜΑΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (βάλτε σε κύκλο): 10χλμ 5χλμ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΤΟΣ (πού & πότε)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των ζητούμενων στοιχείων)
ΠΟΛH - ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΧΩΡΑ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:
E-ΜAIL:

Ημερομηνία Υποβολής:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Η υπογραφή προϋποθέτει αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει παρακάτω)

Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι συμμετέχω στον «αγώνα» (Αγώνας 10χλμ / Αγώνας 5χλμ / Αγώνας Παιδιών) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό
έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής » και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται
πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. 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, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του
παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.)
Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 (GDPR ). Στο πλαίσιο
αυτό, ο ΣΕΓΑΣ ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις πιο κάτω κατηγορίες επεξεργασίας:
Συναινώ στη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email) για την αποστολή ενημερωτικών newsletters από τη διοργάνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή του Αγώνα και σχετικές πληροφορίες, καθώς και για την ενημέρωσή μου
αναφορικά με επόμενες διοργάνωσης και τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε αυτές.
Συναινώ στη διάθεση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email) προς τους Χορηγούς και συνεργάτες του Αγώνα με σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με δράσεις που διεξάγονται από εκείνους στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.
Συναινώ στη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email) για την ενημέρωσή μου αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε έρευνες που διεξάγονται από τη Διοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση του αγώνα και της εμπειρίας των
συμμετεχόντων σε αυτόν.
Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το gdpr@segas.gr μέχρι και 10 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας
σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει
ΚΟΨΤΕ ΕAΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ - ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ

Οι αγώνες RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2019 θα διεξαχθούν στις 7
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Ο Αγώνας 10χλμ ξεκινάει στις 10.00 ενώ ο Αγώνας Παιδιών
ξεκινάει στις 11.45 και ο Αγώνας 5χλμ ξεκινάει στις 12.00
Αφετηρία Αγώνων: Παγκρήτιο Στάδιο, οδός Σπ. Μουστακλή.
Τερματισμός Αγώνων: Εντός Παγκρητίου Σταδίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Παραλαβή του Αριθμού Συμμετοχής για όλους τους
Συμμετέχοντες: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑAΙΟ, θύρα 1, Παρασκευή 5 Απριλίου,
από τις 17.00-20.00 & Σάββατο 6 Απριλίου, από τις 10.00-20.00.
• Η παραλαβή είναι δυνατή μόνο με την επίδειξη ταυτότητας
• Εφόσον έχετε δηλώσει ορθώς το email επικοινωνίας σας θα λάβετε
σχετική ενημέρωση τρεις ημέρες πριν τον αγώνα.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

AΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

