
Σελ 1 από 2 

 
 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΕ: 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΗ : 
 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΗ: 
 

Αξηζκόο ∆ξνκέα : 
 
 
 

“ΑΕΘΛΙΟ” 
∆ΙΕΘΝΗ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΩΝΩΝ 
∆ΡΟΜΟΤ ΤΠΕΡΑΠΟΣΑΕΩΝ 

“ΟΛΤΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ’’ 
18 - 19 Μαΐου 2018 

 

 
 

ΑΙΣΗΗ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ  ΑΘΛΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ : 

 

 
ΟΝΟΜΑ ……………………………ΕΠΙΘΕΣΟ………………………………………………. 

ΥΩΡΑ………………..……………ΦΤΛΟ (Α/Γ)……….ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΗ…….………… 

∆/λζε Καηνηθίαο ………………………….……………………………………………………. 

Σ. Κ …………………………….ΠΟΛΗ ………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………Κηλεηό…………………………..... 

Μέγεζνο κπινύδαο (S,M,L,XL)………………………. ύιινγνο ………………………….. 

ε πεξίπηωζε απξόβιεπηνπ γεγνλόηνο, λα εηδνπνηεζνύλ νη θάηωζη. 

θνο-θα………….………………………………………..Kηλεηό ………….............................. 

 
 
 
ΕΠΙΔΟΕΙ 
 
Πνία ήηαλ ε θαιιίηεξε επίδνζή ζαο (100ρικ θαη άλω ) από 1.1.2016 κέρξη ζήκεξα 
 
-    Σίηινο Αγώλα……………………………..Ηκεξνκελία……………………… 
 
-    Απόζηαζε ……………………….. Επίδνζε ζαο………………... ..………… 
 
 
Παξαθαινύκε απνζηείιεηε βεβαίωζε ηεο επίδνζε ζαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Αγώλα.



Σελ 2 από 2 

Γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξωκαηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ή κε FAX: +210 5149928 κε ην Γξαθείν ηνπ πιιόγνπ. 
 
 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ: 
 
Τπνγξάθνληαο ηελ αίηεζε απηή θαη εθόζνλ επηιεγώ λα ιάβω κέξνο ζηνλ ΟΛΤΜΠΙΟ 
∆ΡΟΜΟ αλαιακβάλω ηηο θάηωζη ππνρξεώζεηο : 
 

 Απνδέρνκαη θαη ππνρξενύκαη λα ηεξήζω ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ αγώλα θαη 

δέρνκαη έιεγρν ληόπηλγθ. 

 Απαιιάζζω ηνπο δηνξγαλωηέο από θάζε επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ζωκαηηθή ή 

πιηθή δεκία πνπ κπνξεί λα ππνζηώ ή λα πξνθιεζεί από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ 

Αγώλα. 

 Θα θαηαζέζω ζηνλ αξηζ. Λνγαξηαζκνύ:  

PIRAEUS BANK: GR78 0171 3360 0063 3601 0140 609       BIC:PIRBGRAA  

ην πνζό : (Επηιέμηε αληίζηνηρα ) 

  ηωλ 140 € γηα ην Α΄ παθέην (+ 20 € γηα θάζε ζπλνδό κνπ). 

  ηωλ 200 € γηα ην Β΄ παθέην (+ 90 € γηα θάζε ζπλνδό κνπ). 

 Γλωξίδω όηη ν αξηζκόο ηωλ ζπκκεηερόληωλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 200 θαη δελ ζα 

ακθηζβεηήζω ηελ επηινγή ηωλ Οξγαλωηώλ. 

 Γλωξίδω όηη ε πξνζεζκία εγγξαθήο ιήγεη νξηζηηθά ηελ 15η ΜΑΡΣΙΟΤ 2018. 

 Η Αίηεζε απηή πξέπεη λα ζηαιεί ζηνπο νξγαλωηέο κε έλαλ από ηνπο παξαθάηω 

ηξόπνπο : 

o Σαρπδξνκηθά : ζηε δ/λζε ηνπ πιιόγνπ «ΑΕΘΛΙΟ» :  

 ΣΑΥ ΘΤΡ 25 Σ.Κ 20500 ΝΕΜΕΑ. 

o Με ΦΑΞ ζηνλ αξηζκό  210 5149928 

o Με e-mail: aethliosrace@yahoo.gr 

 Θα απνζηείιω κηα θωηνγξαθία , ηύπνπ δηαβαηεξίνπ ζηνπο νξγαλωηέο. 

 Έρω ππνρξέωζε λα παξνπζηάζω ηαηξηθή βεβαίωζε ηνπιάρηζηνλ 3κελεο ηζρύνο 

(εθδ. Φεβξνπαξίνπ  2018) ηθαλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα. 

 Θα ελεκεξωζώ γηα ηελ επηινγή ζαο από ηνπο δηνξγαλωηέο εληόο ηνπ Απξηιίνπ 

2018. 

 
 
 
 Τπνγξαθή Ηκεξνκελία 

mailto:aethliosrace@yahoo.gr
mailto:aethliosrace@yahoo.gr

