
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒUDOKAI 2018 

Ο υπογράφων την παρούσα (ονοματεπώνυμο)……………………………….......................................του 

(όνομα πατρός)………………………….και της (όνομα μητρός)…………………………………….γεννηθεις 

την ……/…./…...    τόπος γεν……………………………………………….    και κάτοχος με αριθμό δελτίου 

αστυνομικής  ταυτότητας ………………………………………………. ….Δηλώνω υπεύθυνα δια τον εαυτό 

μου ατομικά και ως αντιπρόσωπος του/της(ονοματεπώνυμο συζύγου)……………………………………...                

Του (όνομα πατρός συζ.)……………………και της (όνομα μητρός συζ.)……………………………………       

και εν γνώση των συνεπειών του νόμου,ότι οι ως άνω γονείς του ανήλικου τέκνου 

μας............................................................ (ονοματεπώνυμο) , και ασκούντες την γονική μέριμνα και 

επιμέλεια αυτού κατά τα άρθρα 1510 και 1518 Α.Κ, συναινούμε στην συμμετοχή του στους αθλητικούς 

αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   BUDOKAI , οι οποίοι θα διεξαχθούν στην 

Καλαμπάκα την 11η Νοεμβρίου 2018 και ότι λάβαμε πλήρη γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα 

τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  BUDOKAI , οι 

οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Δηλώνω ότι μου γνωστοποιήθηκε από τους 

υπευθύνους της διοργάνωσης των αγώνων η αναγκαιότητα χρήσης υπό του τέκνου μου του 

προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας και η τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών του αθλήματος. 

Μου παρασχέθηκαν επίσης από τους προπονητές του τέκνου μου σαφείς και ρητές οδηγίες για τους 

κανόνες διεξαγωγής και ασφάλειας του ως άνω αθλήματος καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν 

από την μη εφαρμογή αυτών. Δηλώνω ότι το τέκνο μου θα υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο από 

αρμόδιο ιατρό πριν την έναρξη των αγώνων προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας 

του , σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 33#9 ν. 2725/1999. 

Αναγνωρίζω παρά ταύτα ότι η φύση του αθλήματος και η συμμετοχή του τέκνου μου στους αγώνες 

δύναται να προκαλέσει συνήθεις , για το συγκεκριμένο άθλημα , σωματικές βλάβες και συναινώ.                                                    

Καταβάλω το ποσό των ……….. Ευρώ ως παράβολο συμμετοχής για το αγώνισμα(σημειώνω με Χ 

στον παρακάτω πινάκα) 

Kumite Kata Kumite & kata Aαρχάριων (novice) 

    

  του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  BUDOKAI για λειτουργικά έξοδα των αγώνων. 

Κόστος συμμετοχής 

 Ανδρών, Γυναικών  Άνω των 35 Πανπαίδων,Παίδων,Πανκορασίδω
ν, Εφήβων 

Kumite                         25 Ευρώ  
kata                              25 Ευρώ 
kumite & kata              40 Ευρώ 
Αρχαρίων (novice)      20 Ευρώ 

Kumite                        25 Ευρώ 
kata                             25 Ευρώ 
kumite & kata             40 Ευρώ 
Αρχαρίων (novice)     20 Ευρώ 

Kumite                      25 Ευρώ      
kata                            25 Ευρώ 
kumite & kata           40 Ευρώ        
Αρχαρίων (novice)    20 Ευρώ  

 

Δηλώνω τέλος ότι θα τηρήσω με ακρίβεια οποιαδήποτε οδηγία μου δοθεί από διαιτητές , προπονητές , 

και υπευθύνους διεξαγωγής αγώνων. 

Ο κηδεμόνας                                                                       υπογραφή    

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................................................................             ...................................... 



 

 

 

                                   

 


