
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρκαλούμε επιλέξτε με R 

ΑΓΩΝΑΣ 5km ΑΓΩΝΑΣ 10km

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όνομα  & Επώνυμο 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ATHENS COMPANY RUN 2021- ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΗΛ ΜΕΓΕΘΟΣ T-SHIRT ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ E-MAIL

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

 Έως 19/9   12,00€

Από 20/9 έως 29/9 

15,00€

E-MAILΤΗΛ 1

 87 Deinokratous str., 11521, Athens, Greece T: +30 210 7232909, F: +30 210 7232907, E: sports3@hocsh.org, 

U: www.hocsh.org / www.athens2020.org



Με την υπογραφή και αποστολή της συγκεκριμένης φόρμας συμμετοχής, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους 

όρους και τους κανονισμούς συμμετοχής όπως έχουν αυτοί αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.hocsh.org. 

Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από τον Οργανισμό των παραπάνω προσωπικών δεδομένων για την 

εγγραφή μου στο ATHENS COMPANY RUN 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι του οργανισμού και  

υπάλληλοί του και οι αρμόδιες Αρχές. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών 

δεδομένων μου είναι ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε 

σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, 

με αποστολή e-mail στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΟΥ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με κατάθεση (e-banking ή αυτοπροσώπως στην τράπεζα) ολόκληρου του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό 

της Οργανωτικής Επιτροπής, εντός τριών (3) ημερών από την εγγραφή σας, μέσω της ιστοσελίδας της Διοργάνωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

IBAN: GR37 0172 5230 0055 2305 5255 394

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, αναγνωρίζω ότι είμαι υπεύθυνος/η για τη δική μου 

ασφάλεια κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα δρόμου της επιλογής μου στη Διοργάνωση του ATHENS COMPANY 

RUN 2021, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιακό έλεγχο. 

Συμφωνώ ότι θα συμμορφωθώ αμέσως με τις οδηγίες των υπευθύνων της Διοργάνωσης για κάθε λόγο και αιτία 

συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απόσυρσης από τον αγώνα δρόμου της επιλογής μου σε περίπτωση Ιατρικής 

Συμβουλής. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία 

στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά το τέλος του. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας μου από τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους διοργανωτές και τους χορηγούς της διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους. Τέλος 

δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής, καθώς επίσης και τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν τη Διοργάνωση και τη συμμετοχή μου σε αυτήν και τις αποδέχομαι.

ΑΦΜ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 87 Deinokratous str., 11521, Athens, Greece T: +30 210 7232909, F: +30 210 7232907, E: sports3@hocsh.org, 

U: www.hocsh.org / www.athens2020.org




