ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΜΠΛΕ ΠΟΔΗΛΑΣΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΕΥΗ ΕΛΛΑΔΟ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Aξ. Σειεκνηνηππηθνύ (FAX)

Κηλεηό
ηει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Γλσξίδσ όηη ε πνδειαζία κεγάισλ απνζηάζεσλ (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηνξγαλώζεηο brevet), ιακβάλεη
ρώξα ζε δξόκνπο κε αλνηθηή θπθινθνξία θαη εγθαηαζηάζεηο αλνηθηέο ζην θνηλό θαη όηη είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ειέγρεη ηα
όξηα ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αληνρήο. Τπέξβαζε απηώλ ησλ νξίσλ κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξό ηξαπκαηηζκό, απώιεηα
πεξηνπζίαο ή αθόκα θαη ζάλαην. Ελδεηθηηθά (θαη όρη πεξηνξηζηηθά) νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηνλ
θαηξό, ηηο ζεξκνθξαζίεο, ηελ θίλεζε άιισλ νρεκάησλ, ηηο αληηδξάζεηο άιισλ αλζξώπσλ, ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ, θιπ. Ειιηπήο ή ειαηησκαηηθόο εμνπιηζκόο, δηθόο κνπ ή άιισλ ζπκκεηερόλησλ πνδειαηώλ, κπνξεί επίζεο λα
νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία θηλδύλνπ. Επίζεο γλσξίδσ πσο νη δηνξγαλώζεηο brevet ζα ηεινύληαη ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία
θαη ώξα, αλεμαξηήησο θαηξηθώλ θαη άιισλ ζπλζεθώλ.
Απνδέρνκαη πιήξσο ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεώλ κνπ γηα θάζε πηζαλό ηξαπκαηηζκό κνπ, αηύρεκά κνπ ή
απώιεηα πεξηνπζίαο κνπ θαζώο θαη ηξαπκαηηζκό, ζάλαην ή απώιεηα πεξηνπζίαο ηξίηνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί θαηά ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζε δηνξγαλώζεηο brevet. πκκεηέρσ κε πιήξε γλώζε απηώλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ θαη παξαηηνύκαη από
νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ησλ δηνξγαλσηώλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ ή/θαη εθπξνζώπσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δηνξγαλώηξηαο
αξρήο, εζεινληώλ, πηζαλώλ ρνξεγώλ θαη νπνηνπδήπνηε εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ
δξαζηεξηνηήησλ. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηόο κνπ, ζσκαηηθώλ βιαβώλ ή αθόκα θαη ζαλάηνπ κνπ, νη πην πάλσ
αλαθεξόκελνη δε θέξνπλ θακία επζύλε.
Δειώλσ όηη είμαι κάηω ηων 18 εηών, επιζυνάπηω ηην ανηίζηοιχη υπεύθυνη δήλωζη ηου γονέα μου ή ηου κηδεμόνα
μου ή ηου νόμιμου προζηάηη μου που ονομάζεηαι:________________________________________________________,
έρσ πξόζθαηα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθό έιεγρν θαηάιιειν γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο πνδειαζίαο κεγάισλ απνζηάζεσλ, είκαη
πγηήο, έρσ ηε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα θαη έρσ πξνπνλεζεί θαηάιιεια γηα κία ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα.
Πεξαηηέξσ, δεζκεύνκαη λα επαλαιακβάλσ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ άπαμ εηεζίσο θαη λα απέρσ από
κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο brevet ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην θξηζεί αλαγθαίν από ηνπο ηαηξνύο κνπ.
Έρσ κειεηήζεη ηνπο θαλόλεο θαη ηηο πνηλέο ησλ brevets, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΜΠΛΕ
(www.blecyclingclub.gr)
Δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ κνπ θαη βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνδειαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη
άιισλ ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη γηα θάζε λόκηκε ρξήζε απηώλ, από ηε δηαρεηξίζηξηα αξρή, ηνπο δηνξγαλσηέο θαη
ηνπο ρνξεγνύο, ρσξίο λα έρσ θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε.
Ηκεξνκελία: ../../20..
Ο Δειώλ / Η Δεινύζα
(Υπογραθή)
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Επιηρέπω ζηον υιό μου/ζηην κόρη μου/νόμιμο ηέκνο μου πνπ νλνκάδεηαη:_____________________________________
λα πάξεη κέξνο ζε πνδειαηηθή δηνξγάλσζε brevet.
Γλσξίδσ όηη ε πνδειαζία κεγάισλ απνζηάζεσλ (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηνξγαλώζεηο brevet), ιακβάλεη
ρώξα ζε δξόκνπο κε αλνηθηή θπθινθνξία θαη εγθαηαζηάζεηο αλνηθηέο ζην θνηλό θαη όηη είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ειέγρεη ηα
όξηα ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αληνρήο. Τπέξβαζε απηώλ ησλ νξίσλ κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξό ηξαπκαηηζκό, απώιεηα
πεξηνπζίαο ή αθόκα θαη ζάλαην. Ελδεηθηηθά (θαη όρη πεξηνξηζηηθά) νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηνλ
θαηξό, ηηο ζεξκνθξαζίεο, ηελ θίλεζε άιισλ νρεκάησλ, ηηο αληηδξάζεηο άιισλ αλζξώπσλ, ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ, θιπ. Ειιηπήο ή ειαηησκαηηθόο εμνπιηζκόο, δηθόο κνπ ή άιισλ ζπκκεηερόλησλ πνδειαηώλ, κπνξεί επίζεο λα
νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία θηλδύλνπ. Επίζεο γλσξίδσ πσο νη δηνξγαλώζεηο brevet ζα ηεινύληαη ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία
θαη ώξα, αλεμαξηήησο θαηξηθώλ θαη άιισλ ζπλζεθώλ.
Απνδέρνκαη πιήξσο ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεώλ ηνπ πηνύ κνπ/ηεο θόξεο κνπ/ηνπ λόκηκνπ ηέθλνπ κνπ γηα θάζε
πηζαλό ηξαπκαηηζκό ηνπ/ηεο, αηύρεκά ηνπ/ηεο ή απώιεηα πεξηνπζίαο ηνπ/ηεο θαζώο θαη ηξαπκαηηζκό, ζάλαην ή απώιεηα
πεξηνπζίαο ηξίηνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζε δηνξγαλώζεηο brevet. Σνπ/ηεο επηηξέπσ λα
ζπκκεηέρεη κε πιήξε γλώζε απηώλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ. Παξαηηνύκαη θαη παξαηηείηαη από νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά
ησλ δηνξγαλσηώλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ ή/θαη εθπξνζώπσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δηνξγαλώηξηαο αξρήο, εζεινληώλ , πηζαλώλ
ρνξεγώλ θαη νπνηνπδήπνηε εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. ε πεξίπησζε
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηόο ηνπ/ηεο, ζσκαηηθώλ βιαβώλ ή αθόκα θαη ζαλάηνπ ηνπ/ηεο, νη πην πάλσ αλαθεξόκελνη δε θέξνπλ
θακία επζύλε.
Δειώλσ όηη o πηόο κνπ/ε θόξε κνπ/ην λόκηκν ηέθλν κνπ έρεη πξόζθαηα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθό έιεγρν θαηάιιειν γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα ηεο πνδειαζίαο κεγάισλ απνζηάζεσλ, είλαη πγηήο, έρεη ηε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα θαη έρεη πξνπνλεζεί θαηάιιεια
γηα κία ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα.
Πεξαηηέξσ, δεζκεύνκαη λα επαλαιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ άπαμ εηεζίσο θαη κελ ηνπ
επηηξέςσ λα ζπκκεηέρεη ζε κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο brevet ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην θξηζεί αλαγθαίν από ηνπο ηαηξνύο
ηνπ.
Έρσ κειεηήζεη ηνπο θαλόλεο θαη ηηο πνηλέο ησλ brevets, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΜΠΛΕ
(www.blecyclingclub.gr)
Δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ ηνπ/ηεο θαη βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνδειαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
θαη άιισλ ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη γηα θάζε λόκηκε ρξήζε απηώλ, από ηε δηαρεηξίζηξηα αξρή, ηνπο δηνξγαλσηέο
θαη ηνπο ρνξεγνύο, ρσξίο λα έρσ θαη ρσξίο λα έρεη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε.
Ηκεξνκελία: ../../20..
Ο Δειώλ / Η Δεινύζα
(Υπογραθή)

