
           Πανελλήνιο Πρωτάθλημα karting 2018  
2ος Αγώνας Κσριακή 15 Απριλίου 

                             ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ 

Αθλητικόσ φλλογοσ Πίςτασ Ν.Ρυςςίου/ Ζδρα: DRIVE PARK 17o χλμ. Λ.Θεςςαλονίκησ-Ν.Μηχανιώνασ  
Σηλ: 6989824652 E-mail: hopefullgeorge@gmail.com 

 

 

Η  αςτικι ευκφνθ των εμπλεκομζνων με τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι του αγώνα φυςικών και νομικών προςώπων, όπωσ  ΟΜΑΕ,  
ΕΠΑ, Ακλθτικό Σωματείο, Οργανωτικι Επιτροπι κακώσ και οδθγοί του αγώνα, καλφπτεται από αςφαλιςτικι εταιρεία με βάςθ 
αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που ζχει ςυναφκεί και ιςχφει μεταξφ τθσ ΟΜΑΕ και τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμβάςεωσ αυτισ και τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. Οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ των 
παραπάνω προςώπων κρίνεται με βάςθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ  ςτουσ οποίουσ προβλζπονται 
οι αρμοδιότθτεσ και θ ευκφνθ του κακενόσ.  
«Δθλώνω ακόμθ ότι γνωρίηω ότι το άκλθμα που ςυμμετζχω είναι επικίνδυνο και ότι ζχω πλιρθ γνώςθ των κανόνων και 
κανονιςμών που ζχουν εκδοκεί από τθν ΕΠΑ που καλφπτουν και ελζγχουν τουσ αγώνεσ και εγγυώμαι να ςζβομαι αυτοφσ τουσ 
κανόνεσ και κανονιςμοφσ.» 

                          Η ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ. 
Για να είναι ζγκυρη η δήλωςη ςυμμετοχήσ ςασ θα πρζπει να: ππνβιεζεί ελππόγξαθε, πιήξωο 

ζπκπιεξωκέλε κέρξη ηελ 06-04-2018 θαη ώξα 22.00, ζςνοδεςόμενη από ηην απόδειξη καηάθεζηρ 
ηος παπαβόλος αζθάλιζηρ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο αγώλωλ ηεο ΟΜΑΕ(e-omae-
epa.gr), απνζηέιινληαο ηα κε e-mail ζην: hopefullgeorge@gmail.com. 
Δηλώζειρ σωπίρ καηαβολή ηος παπάβολος αζθάλιζηρ δεν θα γίνονηαι δεκηέρ. 

Τν ππνιεηπόκελν παξάβνιν ζπκκεηνρήο αγωληδνκέλνπ ζα εμνθιείηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα θαηά 
ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν.  

 
                                                                                                                                 Ο/Θ ΔΘΛΩΝ/ΟΤΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟ (ΟΜΑΔΑ): 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΘΛΘΣΟΤ: 

ΑΡ.ΤΜ.ΑΘΛΘΣΘ: 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:                                                                         ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: 
  
ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ:                                                                      ΑΡΙΘΜΟ  ΔΕΛΣΙΟΤ Α.Σ: 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ:                                                       ΑΙ(1Ο):                                            ΚΙΝΘΣΘΡΑ(1Οσ): 
                                                                             ΑΙ(2Ο):                                            ΚΙΝΘΣΘΡΑ(2Οσ): 

Δ/ΝΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:                                                                                   T.K.: 
 
ΠΕΡΙΟΧΘ:                                                                                                           ΠΟΛΘ: 

ΣΘΛ.ΕΡΓ.:                                                     ΣΘΛ.ΟΙΚΙΑ:                                                    KINHTO: 

E-mail:  

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΣΟ:               ΘΜ.ΓΕΝ.:                               ΘΛΙΚΙΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ 1ου: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ 2ου: 

ΑΝΑΦΕΡΕΣΕ ΧΟΡΘΓΟΤ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ: 

Μία μικρή περιγραφή του οδηγοφ και τησ πρόςφατησ δραςτηριότητασ του: 

 

 

 

Κατηγορία 60 ΜΘΝΙ Α & Β 160,00 € 
 Κατηγορία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΙΠΕ ΕΘΝΙΚΕ 180,00 €  
Κατηγορίεσ CLUB 100,00 € 


