ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΘΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ MATI ON SUP 2018, ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Είμαι απόλυτα υγιής και προσκομίζω έγκυρη σχετική ιατρική βεβαίωση , γνωρίζω πολύ καλά κολύμβηση και λαμβάνω μέρος
στην εκδήλωση όρθιας κωπηλασίας με σανίδα (SUP) Mati On Sup 2018 με δική μου ευθύνη, και καμία ευθύνη δεν φέρει ο
Διοργανωτής , η ΠΑΝΕΟΣΚ , η οργανωτική επιτροπή ή οποιοσδήποτε συνεισφέρει εθελοντικά στην διοργάνωση, για ολική απώλεια
ή ζημιά του εξοπλισμού μου. Δε φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού τραυματισμού ή και
απώλεια ζωής εμού ή τρίτων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διοργάνωση.
Β) Δε θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από τον Διοργανωτή , την ΠΑΝΕΟΣΚ ή από
οποιονδήποτε συνεισφέρει εθελοντικά στην διοργάνωση ή την οργανωτική επιτροπή.
Γ) Έχω ενημερωθεί πλήρως για το κανονισμό της εκδήλωσης και συμφωνώ ότι υποχρεούμαι , κατά τη διάρκειά της, να
φέρω μαζί μου ατομικό σωσίβιο και να κάνω χρήση leash.
Ημερομηνία:
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Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την δηλούσα.

