
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (στοιχεία παιδιού)
αποστέλλεται στο Fax: 210 933 1152 ή στο mail: registrations@athinahalfmarathon.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ονοματεπώνυμο παιδιού που θα συμμετάσχει στον αγώνα: 

Ημερομηνία Γέννησης (Ημ/Μην/Ετ): 

Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα:

Τηλ. Επικοινωνίας Κηδεμόνα: (σταθερό)    (κινητό)

E-mail επικοινωνίας:

Τάξη:

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  & ΑμεΑ 1.000μ.

Ο υπογεγραμμένος
κάτοχος του  Α.Δ.Τ. ,    κηδεμόνας του/της,
       δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω και συναινώ στη συμμετοχή του 
παιδιού μου στον Αγώνα Παιδιών και ΑμεΑ 1.000μ. Δηλώνω επίσης με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, ότι το παιδί μου είναι ικανό να 
συμμετάσχει στον παραπάνω αγώνα και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής περίθαλψης που 
τυχόν προκύψει κατά τη συμμετοχή του παιδιού μου στον αγώνα, με την παρούσα μου εξουσιοδοτώ την Οργανωτική Επιτροπή ή/και τους 
Υπευθύνους Συνοδούς να λάβουν οποιαδήποτε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής του σε νοσοκομείο, 
που κρίνεται απαραίτητη για να προστατευτεί η υγεία και το «καλώς έχειν» του παιδιού. Επιτρέποντας στο παιδί μου να συμμετάσχει, δίνω την 
άδεια στην Οργανωτική Επιτροπή και τους χορηγούς του αγώνα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία (απεικόνιση) του αθλητή, το 
όνομα και τη φωνή του στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, φιλμ, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας οποιασδήποτε 
μορφής, με σκοπό τη διάδοση και προβολή των στόχων και εκδηλώσεων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας. Τέλος παραιτούμαι από κάθε απαίτηση 
εναντίον των διοργανωτών και των χορηγών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις χρήσιμες 
πληροφορίες και τις αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής της διοργάνωσης όπως 
περιλαμβάνονται στο κείμενο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
διοργάνωσης και τους αποδέχομαι. Τέλος, δηλώνω ότι τα στοιχεία που δηλώνονται παραπάνω είναι απολύτως αληθή.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ M Ε Λ Ο Σ

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η
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ΗΜΙ-
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1. ΗΛΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στον αγώνα συμμετέχουν παιδιά γεννημένα το 2007 – 2008 – 2009 (μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού).

2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εκκίνηση θα δοθεί επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Πλουτάρχου και Μαρασλή. Ο αγώνας εξελίσσεται επί της Βασιλίσσης Σοφίας ενώ ο 

τερματισμός βρίσκεται στην Λεωφόρο Αμαλίας στο ύψος της Πλατείας Συντάγματος.

3. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 09.35 - 09.37 - 09.39, σε τρία διαδοχικά group εκκινήσεων (wave start), για τις τάξεις ΣΤ’, Ε’, Δ’ αντίστοιχα.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής, καθώς και της Βεβαίωσης Συνοδείας θα γίνει από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο 

Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAΡΟΥΣΙ  από την Πέμπτη 14 Μαρτίου έως και το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019. Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Η παραλαβή γίνεται από τους κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν στον αγώνα με την επίδειξη ταυτότητας 

του κηδεμόνα ή ομαδικά από τον προκαθορισμένο επικεφαλής της ομάδας μέσω της οποίας έχει υποβληθεί η εγγραφή (σχολείο-σύλλογος).

5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ

Την ημέρα του αγώνα, και δεδομένου ότι η ώρα εκκίνησης του Αγώνα ορίζεται στις 09.35, όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να βρίσκονται στην 

περιοχή της εκκίνησης τουλάχιστον μία ώρα πριν τον αγώνα δηλαδή στις 08.35. Κανένα παιδί που δεν θα βρίσκεται στο χώρο της εκκίνησης (Λεωφ. Βασιλίσσης 

Σοφίας) μέχρι την ώρα αυτή, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον Αγώνα. 

6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ

Στις 09.00, όλοι οι κηδεμόνες και συνοδοί των παιδιών θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον χώρο συγκέντρωσης παίρνοντας μαζί τους το ρουχισμό των 

συμμετεχόντων παιδιών και να κατευθυνθούν προς την Λεωφόρο Αμαλίας όπου θα τερματίσουν τα παιδιά. 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ / ΣΥΝΟΔΟΥΣ

Για την παραλαβή ενός παιδιού, ο κηδεμόνας/συνοδός απευθύνεται στους επικεφαλής των εθελοντών που έχουν την ευθύνη φύλαξης και προστασίας των 

παιδιών στον οριοθετημένο χώρο συγκέντρωσης. Ο χώρος αυτός βρίσκεται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, όπου θα οδηγηθούν τα παιδιά, 

αμέσως μετά τον τερματισμό τους και την έξοδό τους από τον αγωνιστικό χώρο. 

Οι επικεφαλής παραδίδουν τα παιδιά στους κηδεμόνες/συνοδούς τους μόνο με την επίδειξη της Βεβαίωσης Συνοδείας που έχουν παραλάβει από το Κέντρο 

Εγγραφών. Κανένας δεν μπορεί να παραλάβει παιδί από το χώρο αυτό χωρίς την επίδειξη της Βεβαίωσης Συνοδείας.

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  & ΑμεΑ 1.000μ.
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