
METEORA MTB RACE   

 

  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Οργαν ωτική επιτροπή  “ΜΕΤΕΩΡΑ  ΜΤΒ RACE”  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότη τας:   Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

 

Είμαι ο γονέας και επιτρέπω στον γιο/κόρη μου:   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

να συμμετέχει στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη.  Βεβαιώνω ότι εξετάστηκε από ιατρό και έχει τη 

σωματική, ψυχολογική υγεία  και ικανότητα ώστε να μπορεί να συμμετέχει στον αγώνα.  Αυτό αποδεικνύεται  από την 

υπογεγραμμένη κάρτα  υγείας / βεβαίωση υγείας  του/της που προσκομίζω εγώ  στην Γραμματεία του αγώνα. 

Γνωρίζω τους κινδύνους που υπάρχουν  στo ορεινό περιβάλλον και  είμαι  απόλυτα υπεύθυνος  για την σωματική 
του/της  ακεραιότητα. 

Είμαι ενήμερος και συμφωνώ με όλους τους όρους συμμετοχής  της διοργάνωσης (κανονισμούς/ποινές 

/αποποίηση ευθύνης της διοργάνωσης / όρους προστασίας προσωπικών  δεδομένων κλπ.) και αναγνωρίζω  ότι  

Ο γίος /κόρη μου είναι  απόλυτα υποχρεωμένος/η  να τους τηρήσει.  

 

 
   Ημερομηνία:      …..……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  



  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών .  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην π ίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  


