Όροι κα ι Προϋποθ έσεις Συμμετοχής
Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του έμπροσθεν υπογράφοντος, ο οποίος εφ’ εξής θα
αποκαλείται «Συμμετέχων», στο 3x3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanB all Festiv al»,
εφ’ εξής «Εκδήλωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο και συγκεκριμένα στην Πλατεία
Μιαούλη, έμπροσθεν του Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης (Ελλάδα), κατά την περίοδο 4-9
Ιουλίου 2018, ο «Συμμετέχων» και ο «Γονέας ή Κηδεμόνας του Συμμετέχοντος», δηλώνουν δια
της παρούσης για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι του
Συμμετέχοντος, των κληρονόμων του και των εγγυτέρων συγγενών του.
Αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι «ο Συμμετέχων» θα συμμετάσχει
στο πλαίσιο της «Εκδήλωσης» σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους σοβαρού
τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας
και θανάτου και σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να
προέλθουν όχι μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του «Συμμετέχοντος» ακόμα κι
αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις πράξεις, παραλείψεις τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται
σε αμέλεια, τους κανόνες του παιχνιδιού ή την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην «Εκδήλωση».
Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψει και
οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον
«Συμμετέχοντα», ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται, ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί
του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.
Αναλαμβάνει και αποδέχεται όλους τους προαναφερόμενου κινδύνους και αναλαμβάνει
προσωπικά κι απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη
προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους τραυματισμό, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή θάνατο.
Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης (ενδεικτικά λόγω θανάτου, βλάβης του
σώματος ή της υγείας ή βλάβης της περιουσίας) του υπογράφοντος και οποιουδήποτε
εκπροσώπου του, κληρονόμου του, πληρεξουσίου του, εγγυτέρου συγγενή του (που συνολικά
αποκαλούνται εφ’ εξής «Δηλούντες»), οι αιτίες της οποίες προέκυψαν ή μπορεί να προκύψουν
στο μέλλον σε οποιονδήποτε εκ των Δηλούντων εξ αιτίας της συμμετοχής του
«Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, και τις οποίες ενδέχεται
οποιοσδήποτε εκ των Δηλούντων να διεκδικήσει σε βάρος των διοργανωτών, οποιωνδήποτε
χορηγών της «Εκδήλωσης» καθώς επίσης και των αντίστοιχων νομικών προσώπων αυτών,
των λοιπών «Συμμετεχόντων», διαιτητών, προπονητών και γενικότερα των προστεθέντων των
διοργανωτών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σε βάρος λοιπών ιδιοκτητών ή
μισθωτών των εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της «Εκδήλωσης»
(συνολικά εφ’ εξής αποκαλούμενοι «Διοργανωτές»).
Υπόσχεται να μην προξενήσει βλάβη, να προφυλάσσει και να αποζημιώσει τους Διοργανωτές
συνολικά και καθέναν ξεχωριστά ευθυνόμενος για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία
(διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστούν λόγω της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην

«Εκδήλωση» ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια των
Δηλούντων.
Αναφορικά με τη συμμετοχή του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση», συγκατατίθεται ρητά και
παραχωρεί ανεπιφύλακτα στους Διοργανωτές, χωρίς υποχρέωση των Διοργανωτών σε
αποζημίωση αυτού, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του «Συμμετέχοντος», τη φωνή
του, τις δηλώσεις του, τις φωτογραφίες του, την εικόνα του, τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια
της «Εκδήλωσης» και/ή βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη
μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε
φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή
αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό,
παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό, είτε πρόκειται να
δημιουργηθεί στο μέλλον.
Δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ο «Συμμετέχων» βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει
κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία που να
παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στην «Εκδήλωση».
Συναινεί ρητά ότι η παρούσα δήλωση αποποίησης νομικής ευθύνης και παραίτησης από το
δικαίωμα αποζημίωσης θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα μέρη ρητά
συμφωνούν ότι, για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την παρούσα «Εκδήλωση»,
εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Ρητά αποδέχεται ότι η παρούσα Δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και
ότι σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια
Δικαστήρια, συμφωνεί ότι οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ και θα επιφέρουν τις νόμιμες
συνέπειες. Η παρούσα Δήλωση γράφτηκε σε γλώσσα την οποία κατανοεί και αναγνωρίζει ότι
κατανοεί πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε αυτήν.
Υπογραφ ή ______________________________________________________

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Με την υποβολή της συμμετοχής αυτής παρέχεται στην Progame AE ρητή και ανεπιφύλακτη
συγκατάθεση, προκειμένου να τηρείται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, ένα ή περισσότερα
αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως αυτός
κάθε φορά ισχύει, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
δηλώνονται προς την Progame με την συμμετοχή αυτή ή θα δηλωθούν στο μέλλον στα πλαίσια
συμμετοχής στο 3x3 Street Basketball Τουρνουά «LG A egeanB all Festiv al 2018».
Η συγκατάθεση του συμμετέχοντα περιλαμβάνει όχι μόνο την τήρηση του αρχείου, αλλά και την
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τηρεί ή θα τηρεί η Progame στο μέλλον
κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.
Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Progame για τους σκοπούς της διεξαγωγής του
3x3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanB all Fe stiv al 2018».
Η Progame προτίθεται να κάνει χρήση των δεδομένων και του αρχείου ενόσω διαρκεί το 3x3
Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanB all Festiv al 2018», μετά τη λήξη του οποίου
μπορεί να περιορίζει τη χρήση σε καθαρά στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και για την
εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών της.
Η Progame δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την
ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.
Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες αστυνομικές, ανακριτικές,
δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές, στις περιπτώσεις που την παροχή των εν λόγω δεδομένων
επιβάλλει ο νόμος.
Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρα δεδομένα που τον αφορούν
προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97
αντίστοιχα.
Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται μέσω E-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@progame.gr, προς την Progame επί της οδού Ριζαρίου 12, 15233, Χαλάνδρι,
υπόψη: Μαριτίνας Γρίβα.
Α ποδοχή όρων χρήσης προσωπικ ών δεδομένων κ αι περιορισμού ευθ ύνης της
P rogam e (υποχρεωτικό)
Ναι _________
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία,
αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την
συμμετοχή σας στο 3x3 Street Basketball Τουρνουά «LG A egeanB all Festiv al 2018» και
δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω
δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη
μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας.
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Γενικοί Όροι Συμμετοχής
Κάθε αθλητής – συμμετέχοντας αποδεσμεύει και απαλλάσσει τους διοργανωτές από κάθε
ενέργεια μήνυσης, αξίωσης, συμπεριλαμβανομένου του κίνδυνου τραυματισμού ή της απώλειας
προσωπικών ειδών λόγω κλοπής ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Οι διοργανωτές των αγώνων δεν είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό της ακαταλληλότητας των
παικτών.
Οι Διοργανωτές και οι χορηγοί του τουρνουά διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν μέσω
του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Τwitter, Facebook, Instagram κτλ.) καθώς
και με καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, banner και λοιπά ΜΜΕ, τα ονόματα των νικητών.
Με τη συμμετοχή στο τουρνουά οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω
ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και
ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
(β) είναι σε πλήρη υγιή κατάσταση,
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την
συμμετοχή τους στο εν λόγω τουρνουά των Διοργανωτών
(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στους Διοργανωτές για την προβολή
του τουρνουά και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του
διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι Διοργανωτές επιφυλάσσονται να
χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την
διεξαγωγή του τουρνουά.
ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
Οι Διοργανωτές, επίσης, διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από
το σύνολο της διοργάνωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Για τη δημιουργία του οπτικοακουστικού υλικού δηλώνουν ρητά ότι θα συνεργάζονται με τους
εντεταλμένους των Διοργανωτών και θα εκτελούν τις σχετικές εντολές.
Υπογραφ ή ______________________________________________________

Ειδικοί Όροι Συμμετοχής Α νηλίκων | Δ ήλ ωση Κηδεμόνα
Ο παρακάτω υπογράφων ______________________________________________________
Κηδεμόνας
του/της
______________________________________________________
(Ονοματεπώνυμο ανηλίκου) δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου είναι κάτω από 18 χρονών και
επιθυμώ, συμφωνώ και του δίνω την άδεια να πάρει μέρος στο 3x3 Street Basketball Τουρνουά
«LG A egeanB all Festiv al», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο και συγκεκριμένα στην
Πλατεία Μιαούλη, έμπροσθεν του Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης, κατά την περίοδο 4 – 9
Ιουλίου 2018.
Πιστοποιώ ότι έχει περάσει από παθολόγο & καρδιολόγο και έχει την άδεια να πάρει μέρος σε
αθλητικές διοργανώσεις, αθλητικούς αγώνες, προπονήσεις και διάφορα αθλήματα, είναι σε καλή
υγεία και δεν πάσχει από κάποια ασθένεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να
πάρει μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή πιθανώς να επηρεαστεί δυσμενώς από την
συμμετοχή του σε αυτό.
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα ή ασθένεια.
Ολοκληρωτικά και για πάντα, αποδεσμεύω την διοργανώτρια εταιρεία, την διοργανώτρια αρχή
και τους ανθρώπους που εργάζονται για την υλοποίηση του Τουρνουά για την πιθανότητα
τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στο προαναφερόμενο παιδί μου κατά
την διάρκεια του Τουρνουά.
Γνωρίζω ότι η διοργανώτρια εταιρεία, η διοργανώτρια αρχή και οι άνθρωποι που εργάζονται
για την υλοποίηση αυτού του Τουρνουά τηρούν και έχουν όλους τους κανόνες ασφαλείας
σύμφωνα με άλλες ανάλογες αθλητικές διοργανώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις που
υλοποιούνται στο εξωτερικό για την ίδια αθλητική διοργάνωση
Παρέχω την άδεια στην διοργανώτρια εταιρεία, την διοργανώτρια αρχή και τους ανθρώπους
που εργάζονται για την υλοποίηση του Τουρνουά να αντιγράψουν, δημοσιοποιήσουν,
χρησιμοποιήσουν φωτογραφικό υλικό ή βίντεο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το παιδί μου,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της διοργάνωσης και την διαφήμιση και
προβολή της διοργανώτριας εταιρείας και της διοργανώτριας αρχής.
Δηλώνω ότι αβίαστα και με τη θέληση μου υπογράφω την παρούσα δήλωση αποποίησης
νομικής ευθύνης και παραίτησης από το δικαίωμα αποζημίωσης και δηλώνω ότι ουδεμία
προφορική υπόσχεση ή δέσμευση των Διοργανωτών έλαβε χώρα κι ότι κανένας από τους
όρους της παρούσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί προφορικά, ούτε μπορεί να προστεθεί
νέος όρος. Υπογράφοντας κάτωθι συμφωνώ και αποδέχομαι ρητά κι ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της παρούσης.
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Όνομα κ αι επώνυμο Κηδεμόνα
_________________________________________________________
Α ριθ μός ταυτότητας Κηδεμόνα
_________________________________________________________
Υπογραφ ή Κηδεμόνα
_________________________________________________________

Όνομα κ αι Επώνυμο Ανήλικ ου Συμμετέχοντα
_________________________________________________________
Ημερομηνία Γέννησης Α νήλικ ου Συμμετέχοντα
_________________________________________________________
Α ριθ μός Ταυτότητας Ανήλικ ου Συμμετέχοντα (προαιρετικ ά)
_________________________________________________________
Υπογραφ ή Α νήλικ ου Συμμετέχοντα (προαιρετικ ά)
_________________________________________________________
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