
ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ  
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΚΥΠΡΟΥ 
 
Αντιλαμβανόμενος/η ότι η υπογραφή μου σ’ αυτή τη δήλωση δεν μειώνει ή περιορίζει την 
ευθύνη του διοργανωτή του αγώνα σε σχέση με την ετοιμασία των εγκαταστάσεων του 
αγώνα ή την διεξαγωγή του αγώνα εγώ ο/η 
 
Επίθετο   Όνομα    Ηλικία   Όμιλος 
          
……………………….. ……………………  ………..  …………… 
 
προβαίνω στην ακόλουθη δήλωση: 
 
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 
Είμαι πλήρως ενήμερος/η και έχω πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που υπάρχουν στην 
συμμετοχή σε χιονοδρομικούς αγώνες αλπινικού σκι τόσο κατά την διάρκεια της 
προπόνησης όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
Αναγνωρίζω ότι υπάρχει κίνδυνος στην προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα, η 
οποία προσπάθεια απαιτεί από μένα να καταβάλω φυσική προσπάθεια στα απόλυτα 
όρια μου. 
 
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι συμμετέχοντας στο άθλημα αυτό, ζωή, φυσική ασφάλεια 
και περιουσία μπορεί να περιέλθει σε σοβαρό κίνδυνο. 
 
Επιπλέων αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι οι πιο πάνω κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν 
οποιονδήποτε βρίσκεται στους χώρους προπόνησης και αγώνα, εξουσιοδοτημένα ή μη 
και μπορεί να περιλαμβάνουν κινδύνους περιβαλλοντικούς, τεχνικού εξοπλισμού, 
ατμοσφαιρικών επιδράσεων  όπως κ αι φυσικά ή τεχν ητά εμπόδια μέσα στους χώρους 
προπόνησης και αγώνα. 
 
Είμαι ενήμερος/η ότι ορισμένες κινήσεις δεν μπορεί πάντοτε να προβλεφθούν ή να 
ελεγχθούν  και επομένως δεν μπορεί να αποφευχθούν ή εμποδιστούν με εξοπλισμό 
ασφαλείας. 
 
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Αναγνωρίζω ότι εξαρτάται από μένα προσωπικά να κρίνω κατά πόσο η διαδρομή του 
αγ ών α ή της προπόν ησης είν αι πολ ύ δύσκ ολ η γ ια μέν α.  Συμφων ώ ν α εξετάσω 
προσωπικά τους χώρους προπόνησης και αγώνα κ αι ν α εκ θέσω αμέσως στους 
υπευθύνους του αγώνα τυχόν ενδοιασμούς που έχω για θέματα ασφάλειας. 
 
Αναγνωρίζω ότι με την εκκίνηση μου στον αγώνα ή συμμετοχή μου στην προπόνηση 
αποδέχτηκα την καταλληλότατα και κατάσταση της πίστας σαν ικανοποιητική. 
 
Επιπλέον αποδέχομαι ότι είμαι υπεύθυνος/η για την εκλογή του εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιήσω και της διαδρομής που θα ακολουθήσω μέσα στην πίστα καθώς και για 
την ικανότητά μου να αντεπεξέλθω με αυτή την διαδρομή. 
 
 



 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Συμφωνώ ότι μπορεί να βρεθώ προσωπικά υπεύθυνος/η προς τρίτους  για ζημίες 
απορρέουσες από σωματικές βλάβες ή βλάβη περιουσίας που υπέστησαν συνέπεια της 
δικής μου συμμετοχής σε προπόνηση ή αγώνα. 
 
Αναλαμβάνω πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ κατά 
την διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα και συμφωνώ ότι δεν είναι ευθύνη του 
διοργανωτή να ελέγξει ή να επιβλέπει τον εξοπλισμό μου.  Συμφωνώ  ότι θα ενημερωθώ 
με τους ισχύοντες κανονισμούς αγώνων πριν λάβω μέρος σε τέτοιο αγώνα. 
 
4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Συμφωνώ ότι πριν καταθέσω οποιανδήποτε αγωγή αξιώσεων σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο, να υποβάλω την αξίωση μου σε επιτροπή διαιτησίας που θα συσταθεί 
σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
(CAS).  Σε περίπτωση που δεν συμφωνώ με την απόφαση αυτής της Επιτροπής, τότε 
είμαι ελεύθερος/η να προσφύγω σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. 
 
Η παρούσα δήλωση αθλητή δεσμεύει επίσης τους συγγενείς προσωπικούς 
αντιπροσώπους, κληρονόμους  δικαιούχους, πλησιέστερους συγγενείς ή αναδόχους του 
αθλητή που τυχόν ασκήσουν αγωγή. 
 
Τοποθεσία    Ημερομηνία   Υπογραφή Αθλητή 
 
………………………..  ……………………  ………………………….. 
 
Για αθλητές κάτω των 18 ετών: 
 
Με την παρούσα βεβαιούται ότι σαν γονείς/κηδεμόνες του αθλητή δίνουμε  την συναίνεση 
μας στην δήλωση του/της να δεσμευθεί από κάθε όρο και περίπτωση που αναφέρονται 
πιο πάνω. 
 
Όνομα Γονέων/Κηδεμόνων Ημερομηνία  Σχέση  Υπογραφές 
 
 
…………………………….     …………… ……………………. 
 
…………………………….  ………………….. …………… …………………….. 
 
 
 
 
Υποσημείωση: Όλες οι υπογραφές πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως το άρθρο 3.10 εσωτερικών 
κανονισμών. 
 


