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Ειρηνοδρομία 15 Μαΐου 2022 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Παρακαλούμε επιλέξτε αγώνα και κατηγορία και κυκλώστε την επιλογή σας. 

Όλα τα στοιχεία σας είναι υποχρεωτικά. 
 

  «Ειρηνοδρομία 2022» 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  

5 χλμ.  

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

2,5 χλμ. 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 Αριθμός (BIB Number) 

  Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση 

  Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό 

  Αποτελέσματα στο Διαδίκτυο 

  Δίπλωμα Συμμετοχής 

  Φωτογραφίες Αγώνα 

  Μετάλλιο Τερματισμού 

  Τσάντα  

 •  Τ-shirt 

0 € 0 € 

*Η χρονομέτρηση πραγματοποιείται μόνο στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. 

*Η δωρεάν εγγραφή των μαθητών του Δήμου Αγ. Δημητρίου αφορά στην ατομική εγγραφή με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.  

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                  ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΦΥΛΟ:                   ΑΝΔΡΑΣ                                         ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:                                            ΜΕΓΕΘΟΣT-SHIRT:    XS         S          M          L          XL           XXL 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                            ΠΟΛΗ:                                                          ΧΩΡΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                             Ε-MAIL:                                                                               

ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ/ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών 

δεδομένων σας είναι η Εταιρεία streetRUN με έδρα την Αρκαδία, 

[ιστοσελίδα: https://www.streetrun.gr/] 

Η streetRUN επεξεργάζεται τα στοιχεία σας προκειμένου να είναι 

σε θέση να σας παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεξαγωγή του 

αγώνα. Η streetRUN εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την αποφυγή 

παραβίασής τους, ενώ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο για 

το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που 

θέτει. Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη πολιτική προστασίας 

δεδομένων της εταιρείας για τη διοργάνωση στο 

https://www.eirinodromia.gr/  

Πέρα από την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της 

συμμετοχής σας στον αγώνα, θα θέλαμε να ζητήσουμε τη 

συναίνεσή σας: 

 Συναινώ στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας μου για την 

αποστολή ενημερωτικού υλικού από την streetRUN αναφορικά 

με επόμενες Διοργανώσεις και τη δυνατότητα συμμετοχής μου 

σε αυτές. 

 

 

Η  συγκατάθεσή σας παρέχεται ελεύθερα και μπορείτε να την 

ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία επικοινωνώντας 

μαζί μας στο info@eirinodromia.gr  Τυχόν ανάκληση της 

συγκατάθεσής σας δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας των 

στοιχείων σας έως την στιγμή εκείνη.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως 

αληθή και ότι συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου 

ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Δηλώνω 

ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του 

Αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και θα τηρήσω 

πλήρως τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που αναγράφονται. 

Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον της Διοργάνωσης για τυχόν 

σωματική βλάβη από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή 

αμέσως μετά το τέλος του. Αποδέχομαι επίσης την ελεύθερη χρήση 

του ονόματος μου/εικόνας μου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση ανηλίκου η αίτηση υπογράφεται από τον 

κηδεμόνα του. 

Ηµεροµηνία: ____/____/2022  Υπογραφή: 


