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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΟΝΔΑ 
 

Γηλώνω σπεύθσνα όηι επιηρέπω ζηο παιδί μοσ να πάρει μέρος ζηο  
OLYMPUS ALL STAR CHEER OPEN 2022 

 

Πηζηνπνηώ, κε απόιπηε πξνζωπηθή κνπ επζύλε, όηη ην παηδί κνπ έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο,  έρεη 
θάλεη ηνλ απαξαίηεην θαξδηνινγηθό έιεγρν, ζε αξκόδην παηδίαηξν & θαξδηνιόγν θαη έρεη ηελ άδεηα λα πάξεη κέξνο ζε 
αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, είλαη ζε θαιή πγεία θαη δελ πάζρεη από θάπνηα αζζέλεηα ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ κνπ λα πάξεη κέξνο, ή πηζαλώο λα επεξεαζηεί δπζκελώο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο. 
Παξαηηνύκαη από θάζε απαίηεζε ελαληίνλ ηωλ ππεπζύλωλ ηεο νκνζπνλδίαο θαη δηνξγαλωηώλ γηα ηπρόλ βιάβε ή δεκηά 
από νπνηαδήπνηε αηηία, θαη εηδηθά ζε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ή άιινπ αηπρήκαηνο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην παηδί 
κνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ. πλαηλώ θαη δίλω ηελ άδεηα  ζηελ ειεύζεξε ρξήζε ηνπ 
νλόκαηνο/εηθόλαο κνπ θαη ηνπ παηδηνύ κνπ από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξωζεο, ζηνλ ζύιινγν, ζηελ νκνζπνλδία, ηνπο 
δηνξγαλωηέο θαη ηνπο πηζαλνύο ρνξεγνύο, αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ αξκνδίωλ αζιεηηθώλ αξρώλ. Γεδνκέλνπ 
όηη ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ζθνπνύο πνπ αθνξνύλ ζηε 
δηνξγάλωζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγωληζκνύ, ζπλαηλώ ζηε δηαηήξεζε ηωλ πξνζωπηθώλ κνπ ζηνηρείωλ θαη ηωλ 
ζηνηρείωλ ηνπ παηδηνύ κνπ (όλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, club, ρώξα ζπκκεηνρήο, θιπ) κεηά ην πέξαο ηεο 
δηνξγάλωζεο γηα αξρεηαθνύο ιόγνπο από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία. Γειώλω όηη έρω δηαβάζεη όινπο ηνπο όξνπο 
ζπκκεηνρήο θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απνδέρνκαη. 
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