
Όροι συμμετοχής στις Διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.                                                      

 της κάθε συμμετέχουσας Είναι υποχρέωση του Σωματείου να κρατάει σε αρχείο τα πρωτότυπα  υπογεγραμμένα παρόντα έγγραφα του κάθε συμμετέχοντα της 

κάθε συμμετέχουσας,  που ανήκουν στη δύναμή του.  

Όροι Συμμετοχής    -    Αθλητικό Σωματείο - Μέλος 
Αθλητής- αθλήτρια / προπονητής/ έφορος / αρχηγός/άλλος (οποιοσδήποτε "συμμετέχων")  

 

Αθλητικό Σωματείο - Μέλος                                                   Αριθμός Μητρώου Ομοσπονδίας 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο (όπως εμφανίζεται στην Αστυνομική Ταυτότητα ή το πιστοποιητικό γέννησης )  

 

 

Ημερομηνία γέννησης (ηη / μμ / εεεε)                                                    Φύλο   ΑΝΔΡΑΣ                -   ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

  Ιδιότητα:                   Αθλητής/Αθλήτρια                     Προπονητής                   Αρχηγός                 Έφορος                 Άλλος 

 

 
Ως συμμετέχων σε οποιαδήποτε διοργάνωση  της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ("διοργάνωση"), 

με αμετάκλητο τρόπο αναγνωρίζω και  άνευ όρων συμφωνώ  ότι με την 

εγγραφή μου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) ή με τη συμμετοχή μου καθ΄ οιονδήποτε τρόπο  

στις "διοργανώσεις"  της,  αποδέχομαι και συμμορφώνομαι με όλες τις 

διατάξεις του παρόντος εγγράφου " Όρων Συμμετοχής", τους Κανονισμούς 

που ισχύουν κατά τον χρόνο διενέργειας των "διοργανώσεων" , όπως αυτοί 

τροποποιούνται από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ισχύουν κάθε φορά αλλά και από τις 

Τοπικές της Επιτροπές (Τ.Ε.) καθώς και τους Τοπικούς Διοργανωτές (Τ.Δ.)  

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Τ.Ε/Τ.Δ) 

1. Αποτύπωση και χρήση εικόνων- φωτογραφιών : Οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν να κινηματογραφηθούν, να φωτογραφηθούν , να  

καταγραφούν,  κατά τη διάρκεια των οργανώσεων.  

Με  την αποδοχή των όρων συμμετοχής μου, συμφωνώ απόλυτα να με 

κινηματογραφούν, να με φωτογραφίζουν, να με αναγνωρίζουν και / ή  να με 

καταγράφουν με άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Συμφωνώ επίσης ότι η αποθηκευμένη ή καταγεγραμμένη εικόνα 

μου από τις διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  και τα συναφή δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Συμφωνώ με τη χρήση 

των αποθηκευμένων και των καταγεγραμμένων εικόνων μου , του ονόματός 

μου , του πορτραίτου μου, της φωνής μου , των επιδόσεών μου, των 

βιογραφικών μου στοιχείων, οπουδήποτε περιέχονται , σε οποιαδήποτε 

μορφή  και μέσω οποιασδήποτε καταγραφής ή τεχνολογίας  ή δημιουργούνται 

στο μέλλον, από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και τρίτα μέρη που έχουν εξουσιοδοτηθεί 

από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. κατά τη διάρκεια  των διοργανώσεων αλλά και μετά  , 

όπως επίσης και κατά την διάρκεια ή μετά των εκδηλώσεων και όλων των  

γεγονότων  που οργανώνει η Ε.Φ.Ο.Επ.Α.,  με μη εμπορικό   ή και με εμπορικό 

σκοπό , για την προώθηση των διοργανώσεων, των  εκδηλώσεων, των 

εορτασμών, των συμβάντων που την ευθύνη ή την συν-ευθύνη έχει η  

Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

2. Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών: Εκδηλώσεις Ε.Φ.Ο.Επ.Α. , 

Τ.Ε/Τ.Δ   συγκατάθεση πρόσβασης σε ορισμένες πληροφορίες. 

Συμφωνώ να παραχωρούνται προσωπικές πληροφορίες για μένα ( 

"Προσωπικά Δεδομένα") που συλλέγει  η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και οι Τ.Ε/Τ.Δ και από τα 

δεδομένα που αποθηκεύονται και που χρησιμοποιούνται από την  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

και Τ.Ε/Τ.Δ σε οποιοδήποτε σημείο απαιτούνται  για την ορθή  λειτουργία της 

διοργάνωσης, για την διευκόλυνση της συμμετοχής μου, ή / και της 

οργάνωσης της διοργάνωσης. Αυτή η συναίνεση περιλαμβάνει το δικαίωμα 

της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά 

Δεδομένα μου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται να 

μοιράζονται τα δεδομένα αυτά με τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες 

τρίτες με συμβαλλόμενα μέρη αρχές, με όλους τους   τρόπους   που   

απαιτούνται     για τους ακόλουθους σκοπούς: 

1.  Αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας που διενεργούνται από τις αρχές  

2. Διερεύνηση και / ή δίωξη παραβιάσεων κάθε διάταξης από τις πιο κάτω, 

στην παράγραφο 3 αναφερόμενες και οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν, για 

παράδειγμα, τη συλλογή και ανάλυση δείγματος του αίματος και των ούρων 

μου για περιπτώσεις που σχετίζονται με το ντόπινγκ ή άλλες σχετικές 

πληροφορίες για την πρόληψη χειραγώγησης των συμμετεχόντων 

διαγωνισμοί) · 

3. Στατιστικές έρευνες και αναλύσεις, ιστορικές μελέτες και άλλες 

επιστημονικές μέθοδοι εγκεκριμένες από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  έρευνες, 

προγράμματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια και μετά την αντίστοιχη 

Διοργάνωση 

4. Παρέχω την  συγκατάθεση ΜΟΥ στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.  και για κάθε 

άλλη  μορφή επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο των σκοπών της. 

 5. Οι  Συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία 

υπογραφής του παρόντος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικύρωση και 

η επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στις Διοργανώσεις, με το παρόν 

αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να συμμορφώνονται στους κανονισμούς και τους 

νόμους που ισχύουν για τη συμμετοχή ανηλίκων στις Διοργανώσεις  

3. Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. , της ETTU, της ITTF, 

της  WADA,της IOC κα ισυναφείς κανόνες: 

Η συμμετοχή στις Διοργανώσεις απαιτούν  απόλυτη  συμμόρφωση με τους  

θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και την επιτραπέζια 

αντισφαίριση, τα εθνικά και διεθνή αθλητικά όργανα, τον αθλητικό νόμο, το 

καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., το αθλητικό πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, 

για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Διοργανώσεων και του Αθλητισμού. 

Επιβεβαιώνω ότι έχω πλήρη γνώση των διατάξεων που ισχύουν για την 

συμμετοχή μου στις Διοργανώσεις και συμφωνώ να ακολουθώ και να  

συμμορφώνομαι  με όλους τους ισχύοντες κανόνες και αναλαμβάνω  τις 

ευθύνες που μου αναλογούν με τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε 

Διοργάνωση, ιδίως εκείνες που απορρέουν από τα ακόλουθα κείμενα: 

1. Το  Καταστατικό της  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

2. Τους Κανονισμούς της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

3. Τον Κανονισμό Πολιτικής κατά της  παρενόχλησης ITTF - Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

4.  Tον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της φαρμακοδιέγερσης, καθώς και τους 

κανόνες του ΕΣΚΑΝ - Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - ITTF  για την καταπολέμηση του ντόπινγκ 

και όλους τους συναφείς κανονισμούς που ισχύουν κατά το χρόνο της 

Διοργάνωσης, όπως μπορεί να τροποποιηθούν  κατά καιρούς, ειδικότερα, την 

υποχρέωση μου να είμαι  διαθέσιμος- διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για τη 

συλλογή δειγμάτων. 

5. Τους κανονισμούς ITTF -  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. κατά του παράνομου στοιχηματισμού  

και της δωροδοκίας. Για τον λόγο αυτό  δεν θα συμμετάσχω,  δεν θα 

υποστηρίξω (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης πληροφοριών),  δεν θα 

προωθήσω στοιχήματα που σχετίζονται με τις Διοργανώσεις της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης. 

6. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της ITTF - Ε.Φ.Ο.Επ.Α.- , συμπεριλαμβανομένου 

του Κώδικα για την Πρόληψη του Χειρισμού Διοργανώσεων. 

7. Τις προκηρύξεις των αγώνων – διοργανώσεων , τις ειδικές πληροφορίες 

σχετικά με τις υποχρεώσεις των αθλητών και οποιαδήποτε άλλα σχετικά 

έγγραφα και οδηγίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 



Όροι συμμετοχής στις Διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.                                                      

 της κάθε συμμετέχουσας Είναι υποχρέωση του Σωματείου να κρατάει σε αρχείο τα πρωτότυπα  υπογεγραμμένα παρόντα έγγραφα του κάθε συμμετέχοντα της 

κάθε συμμετέχουσας,  που ανήκουν στη δύναμή του.  

Επιβεβαιώνω ότι  όλα τα προαναφερθέντα κείμενα και όλοι οι ισχύοντες 

Κανονισμοί μου είναι γνωστοί, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να τα εφαρμόζω 

στις Διοργανώσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ότι ενημερώνομαι από το 

Σωματείο μου και την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α 

4. Αναγνώριση και αποδοχή των κινδύνων κατά τη συμμετοχή στις 

Διοργανώσεις: η ασφάλιση απαιτείται να συμμετάσχει κάποιος στις 

Διοργανώσεις. 

Εγγυώμαι  ότι η συμμετοχή μου στις Διοργανώσεις προστατεύεται επαρκώς 

ιατρικά, ταξιδιωτικά από κατάλληλη ασφάλιση. Επίσης ότι θα λαμβάνω  όλα 

τα  μέτρα για να προστατεύομαι  από έκθεση σε κινδύνους στις Διοργανώσεις. 

Είμαι  υπεύθυνος για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που φέρνω στο χώρο των 

Διοργανώσεων. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

απώλεια ή ζημιά σε αυτή την ιδιοκτησία. Αποδέχομαι,  εντός του νομικού 

πλαισίου, και  αμετάκλητα  αναγνωρίζω ότι η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.  (και τα 

μέλη τους, διευθυντές, αξιωματικοί, υπάλληλοι, εθελοντές, εργολάβοι ή 

πράκτορες) δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, 

τραυματισμό ή ζημιά που θα  μπορούσα να έχω  στις Διοργανώσεις 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.  

5. Διαιτησία: το διαιτητικό δικαστήριο για τον αθλητισμό είναι αποκλειστικά 

αρμόδιο για την τελική διευθέτηση όλων των διαφορών που προκύπτουν σε 

σχέση με τη συμμετοχή στις Διοργανώσεις  που δεν έχουν επιλυθεί από 

την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και τα αθλητικά όργανα της Ελληνικής Πολιτείας. 

Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει σε σχέση με τη 

συμμετοχή μου  στις Διοργανώσεις και  δεν επιλύθηκε μετά την εξάντληση των 

ένδικων  μέσων που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Νομοθεσία και την  

Ε.Φ.Ο.Επ.Α.,  αποκλειστικά  αρμόδιο είναι το διαιτητικό δικαστήριο για τον 

αθλητισμό ("CAS"), για την τελική  και την δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με 

τον   διεθνή Κώδικα Διαιτησίας Αθλητισμού. Η έδρα της διαιτησίας ("CAS") 

είναι στη Λωζάνη, στην Ελβετία και στο Λουξεμβούργο. Η  γλώσσα της 

διαδικασίας τα Αγγλικά. Οι αποφάσεις του CAS είναι τελικές  και δεσμευτικές. 

Παραιτούμαι από το δικαίωμά μου να υποβάλω κάθε αξίωση, διαιτησίας ή 

διαφοράς, ή να ζητήσω  οποιαδήποτε άλλη μορφή απαλλαγής, σε 

οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο. 

6. Επιβεβαίωση του Σωματείου:  το αθλητικό σωματείο εγγυάται ότι όλες οι 

αθλήτριες και όλοι οι αθλητές του   στο άθλημα της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης, είναι επαρκώς προστατευμένοι με τα   κατάλληλα 

ασφαλιστικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5  ανωτέρω, και το 

γεγονός αυτό είναι  προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους  στις Διοργανώσεις. 

Οι  σχετικοί κανόνες και οι επακόλουθες τροποποιήσεις που ισχύουν κάθε 

φορά  σε κάθε αντίστοιχη Διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών 

που προαναφέρεται, πρέπει να τηρούνται και να εφιστάται η προσοχή του 

συμμετέχοντος · και         ότι           το                      αθλητικό σωματείο του 

συμμετέχοντος  /   της συμμετέχουσας  είναι   αρμόδιο   και      υπεύθυνο      να       

υπογράψει τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 
                    Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ απόλυτα και αμετάκλητα με όλες τις διατάξεις του παρόντος 
εντύπου Όρων Συμμετοχής  Ε.Φ.Ο.Επ.Α και ότι είναι αυθεντική η υπογραφή μου παρακάτω,  η οποία είναι δεσμευτική 
καθ΄όλη τη διάρκεια εγγραφής  μου και δράσης μου στην  Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  
 
                                                                                                                                                                       Ημερομηνία (ηη / μμ / εεεε) 

  
                                                                                                                                                                      
 
 
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου του  Αθλητικού Σωματείου  
                                                                                                                                                                                               Ημερομηνία (ηη/ μμ/ εεεε) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σφραγίδα Σωματείου : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
      

Πλήρες ονοματεπώνυμο  

 
 

Υπογραφή  Συμμετέχοντος  

 
 

 

Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα 

 

 



Όροι συμμετοχής στις Διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.                                                      

 της κάθε συμμετέχουσας Είναι υποχρέωση του Σωματείου να κρατάει σε αρχείο τα πρωτότυπα  υπογεγραμμένα παρόντα έγγραφα του κάθε συμμετέχοντα της 
κάθε συμμετέχουσας,  που ανήκουν στη δύναμή του.  

Γονέας / Νόμιμος Κηδεμόνας                           Συγκατάθεση για ανηλίκους 

 
Σχέση με τον/την συμμετέχοντα                   Πατέρας                           Μητέρα                              Νόμιμος Κηδεμόνας          
 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα     Ονοματεπώνυμο Γονέα /Νομίμου Κηδεμόνα 
 
 
 
Ημερομηνία Γέννησης Συμμετέχοντα                                                Αριθμός Α.Τ. ή Διαβατηρίου Γονέα /Νομίμου Κηδεμόνα 
 
Αριθμός Α.Τ. ή Διαβατηρίου Συμμετέχοντα                Ηλεκτρονική διεύθυνση Γονέα/Νομίμου Κηδεμόνα 
  
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (διεύθυνση, πόλη, χώρα, περιφέρεια, Τ.Κ.) 
 
  
Τηλέφωνα επικοινωνίας του γονέα / έχοντος της Νόμιμη Κηδεμονία 
 
Βεβαιώνω ότι είμαι ο γονέας/ο νόμιμα κατέχων την γονική επιμέλεια του 

Συμμετέχοντα Αθλητή/ Συμμετέχουσας Αθλήτριας που αναγράφεται 

στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, και: 

1.Συγκατατίθεμαι ως προς  τον προαναφερόμενο Συμμετέχοντα να συμμετέχει στις 

Διοργανώσεις Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.   και υπογράφοντας το παρόν, αναλαμβάνω να 

διασφαλίσω ότι ο Συμμετέχων θα ακολουθεί και θα τηρεί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των Όρων Συμμετοχής Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

2. Επιβεβαιώνω ότι: 

1. Έχω διαβάσει και καταλάβει το  έντυπο Όροι Συμμετοχής Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο οποίο  

εξηγούνται πλήρως, στους Συμμετέχοντες/Συμμετέχουσες και στους έχοντες την γονική 

τους επιμέλεια,  οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματά της κάθε συμμετοχής 

τους σε κάθε Διοργάνωση Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.  

2. Ο/Η Συμμετέχων διάβασε το Έντυπο Όρων Συμμετοχής, το καταστατικό και τους 

Κανονισμούς Ε.Φ.Ο.Επ.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω, κατανοεί τους 

αντίστοιχους όρους και τα αποτελέσματά τους · 

3. Αρχή Προπονητή Ομάδας: Εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα τον εκάστοτε Προπονητή το 

σωματείου/ομάδας του/της Συμμετέχοντος να παράσχει την απαραίτητη συγκατάθεση, 

όταν  απαιτείται για τη συμμετοχή του/της Συμμετέχοντος σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή 

πρόγραμμα σε σχέση με Διοργανώσεις. Αυτός ο προπονητής ομάδας θα έχει την εξουσία 

να διορίσει έναν αναπληρωτή ή να μεταβιβάσει όλες ή μέρος αυτών των εξουσιών του 

σε άλλα πρόσωπα της επιλογής του. Συμφωνώ με οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη η 

οποία χορηγείται στον/στην Συμμετέχοντα σε περίπτωση οποιουδήποτε τραυματισμού 

ενώ ο συμμετέχων συμμετέχει σε αντίστοιχη Διοργάνωση. 

4. Έχω γνωστοποιήσει στο αθλητικό σωματείο  του/της  Συμμετέχοντος τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του Συμμετέχοντα. 

5. Επιβεβαιώνω ότι ο /η Συμμετέχων προστατεύεται με επαρκή ασφάλεια. 

6. Απελευθέρωση και Απαλλαγή:  Συμφωνώ ότι με την έγγραφη αποδοχή μου όλων ων  

παρόντων όρων συμμετοχής σε Διοργανώσεις Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.   επέρχεται η 

αμετάκλητη απελευθέρωση της  Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.    (και των αντίστοιχων 

φυσικών προσώπων,  μελών , διευθυντών, ανώτερων υπαλλήλων,  εργαζομένων, 

εθελοντών, διαιτητών, επιδιαιτητών,  εργοληπτών ή πρακτόρων) από οποιαδήποτε 

ευθύνη (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) για οποιαδήποτε είδος ζημίας, 

τραυματισμού , απώλειας,  που μπορεί να υποστώ ως Συμμετέχων όταν λαμβάνω μέρος 

ή αγωνίζομαι ή έχω οποιαδήποτε σχέση με τις Διοργανώσεις Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.    

7. Συμφωνώ και εγκρίνω όλες τις διατάξεις των Όρων Συμμετοχής όπως ισχύει, και να 

αναλαμβάνω την υποχρέωση να διασφαλίσω ότι ο/η συμμετέχων θα εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εντύπου 

Όρων Συμμετοχής στις Διοργανώσεις Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Τ.Ε/Τ.Δ.    

8. Διαιτησία ως τρόπος επίλυσης διαφορών: Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε διαφορά, 

αμφισβήτηση ή αξίωση προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα Βεβαίωση 

Συναίνεσης για τους ανηλίκους,  που δεν μπορούν να διευθετηθούν με φιλικό τρόπο,  

υποβάλλονται κατ΄αρχήν στα θεσμοθετημένα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας και εν 

συνεχεία,  αποκλειστικά, στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο ("CAS") στη Λωζάννη, 

Ελβετία, για την τελική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Αθλητικής 

Διαιτησίας. Η έδρα διαιτησίας είναι στη Λωζάννη της Ελβετίας και στη γλώσσα της 

διαδικασίας Αγγλικά. Οι αποφάσεις του CAS είναι οριστικές και δεσμευτικές. Εχώ 

παραιτηθεί από το δικαίωμά μου να ασκώ οποιαδήποτε αξίωση, διαιτησία ή διαφορά ή 

να ζητήσω οποιαδήποτε άλλη μορφή απαλλαγής, σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο. 

Διαβάστηκε και υπογράφηκε  από τον γονέα / νόμιμο κηδεμόνα:                                                 Ημερομηνία:  
Υπογραφή 
 
 
 
 
Βεβαιώνουμε και επιβεβαιώνουμε ότι το ανωτέρω άτομο που υπογράφει αυτή τη φόρμα είναι ο πατέρας / η μητέρα / 
ο νόμιμος κηδεμόνας του/της Συμμετέχοντα /Συμμετέχουσας και  αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε  ότι ο Προπονητής 
της Ομάδας του σωματείου μας έχει αναλάβει την ευθύνη για τον Συμμετέχοντα/Συμμετέχουσα με τον τρόπο που σαφώς 
αναγράφεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω. 
Διαβάστε και υπογράφηκε από το Σωματείο:                                                                                           Ημερομηνία: 
  

 

 

Επιβεβαίωση  Σωματείου:  

 
 
 

Υπογραφή, όνομα του Προέδρου ή  του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου, σφραγίδα 


