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ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΕ: 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΗ : 
 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΗ: 
 

Αριθμός ∆ρομέα : 
 
 
 

“ΑΔΘΛΙΟ” 
∆ΙΔΘΝΗ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΩΝΩΝ 
∆ΡΟΜΟΤ ΤΠΔΡΑΠΟΣΑΔΩΝ 

“ΑΓΩΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 62 χλμ’’ 

ΑΡΥ. ΝΔΜΔΑ - ΛΔΒΙΓΙ 

18 Μαΐου 2018 
 

 
 

ΑΙΣΗΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΑΘΛΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ : 

 

 
ΟΝΟΜΑ ……………………………ΔΠΙΘΔΣΟ………………………………………………. 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ………………..….ΦΤΛΟ (Α/Γ)……….ΗΜΔΡ. ΓΔΝΝΗΗ…….………… 

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

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

Σει. (νηθίαο)……………………Δξγαζίαο .………………….Fax……………..……………… 

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

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

ε πεξίπηωζε απξόβιεπηνπ γεγνλόηνο, λα εηδνπνηεζνύλ νη θάηωζη. 

θνο-θα………….………………………….Βαζκόο ζπγγελείαο …………………………….. 

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

Σειέθωλν -FAX………………………………....…….Kηλεηό ………….............................. 

 
 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 

Σεξκαηηζκόο ζε αγώλα Μαξαζωλίνπ δξόκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε άιινλ αγώλα Τπεξαπόζηαζεο.  

 
-    Σίηινο Αγώλα……………………………..Ηκεξνκελία……………………… 

 

-    Απόζηαζε ……………….Γηάξθεηα.……………….Δπίδνζε ζαο ..………… 

 

 

Παξαθαινύκε απνζηείιεηε βεβαίωζε ηεο επίδνζε ζαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Αγώλα. 

 

 



ει 2 από 2 

Γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξωκαηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ : aethliosrace@yahoo,gr,  www.aethlios.gr   

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΑ : +210 5149928  ή  6977 254174  

ή κε FAX: +210 5149928 κε ην Γξαθείν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ πιιόγνπ. 

 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ: 

 

Τπνγξάθνληαο ηελ αίηεζε απηή αλαιακβάλω ηηο θάηωζη ππνρξεώζεηο : 

 

 Αλ επηιεγώ λα ιάβω κέξνο ζηνλ Αγώνα των 62 χλμ, 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. 

 Δθ όζνλ επηιεγώ ζα θαηαζέζω ζηνλ ινγαξηαζκό: 

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

ην πνζό : (εκεηώζηε κε x ηελ αληίζηνηρε επηινγή ) 

 α) ηωλ 60 € γηα ην A΄ παθέην (κεηαθνξά 18/5, ππνζηήξημε αγώλα, επηζηξνθή 18/5) ή 

 β) ηωλ 40 € γηα ην B΄ παθέην (ππνζηήξημε αγώλα) 

 Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε ζπλνδό κνπ αλέξρεηαη ζηα  30 € (κόλν γηα α΄ παθέην) 

 Όηη γλωξίδω όηη ν αξηζκόο ηωλ ζπκκεηερόληωλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 150 θαη όηη δελ ζα 

ακθηζβεηήζω ηελ επηινγή ηωλ Οξγαλωηώλ. 

 Όηη γλωξίδω όηη ε πξνζεζκία εγγξαθήο ιήγεη νξηζηηθά ηελ 15η ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018. 

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

ηξόπνπο : 

o Με απ΄ επζείαο ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπιιόγνπ  

www.aethlios.gr  

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

ΣΑΥ ΘΤΡ 25 Σ.Κ 20500 ΝΔΜΔΑ. 

o Με ΦΑΞ ζηνλ αξηζκό  210 5149928 

o Με e-mail: aethliosrace@yahoo.gr 

 Έρω ππνρξέωζε λα παξνπζηάζω ηαηξηθή βεβαίωζε ηθαλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα 

ηνπιάρηζηνλ 3κελεο ηζρύνο, (εθδ. Φεβξνπαξίνπ 2018). 

 Θα ελεκεξωζώ γηα ηελ επηινγή κνπ από ηνπο δηνξγαλωηέο εληόο ηνπ Απξηιίνπ 2018 ην 

αξγόηεξν. 

 

 

 

 Τπνγξαθή       Ηκεξνκελία 
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