
*Προς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ 

1. Υπευθύνως δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και αναλαμβάνω να ενημερώνω 

γραπτώς τον Όμιλο για κάθε μεταβολή τους. 

 

2. Είμαι εγγεγραμμένος και μπορώ να έχω είσοδο και χρήση του ομίλου καθώς  και συμμετοχή στις 

δραστηριότητες  για το ημερολογιακό έτος που είμαι οικονομικά τακτοποιημένος. 

 

3. Υπευθύνως δηλώνω ότι γνωρίζω κολύμβηση, είμαι δε σωματικώς και ψυχικώς υγιής και ικανός για 

συμμετοχή σε αθλήματα ιστιοπλοΐας και ναυταθλητισμού. Εάν πριν ή κατά την διάρκεια της άθλησης 

η κατάσταση της υγείας μου δεν μου επιτρέπει να λάβω μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες ή 

ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ιδιοκτησία εμού, του Ομίλου ή τρίτων, αναλαμβάνω 

να ενημέρωσω το προσωπικό του Ομίλου. 

 

4. Γνωρίζω και τηρώ όλα τα μέτρα για την ασφάλεια στην θάλασσα, έχω βασικές γνώσεις 

ιστιοπλοΐας, γνωρίζω τους θαλάσσιος κινδύνους και αθλούμαι σύμφωνα με τους κανόνες επιμέλειας 

και ναυσιπλοΐας.  

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το προσωπικό εκπαιδεύσεως και οι προστηθέντες τους, 

ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε ατύχημα ενδεχομένως µου συμβεί επί του σκάφους της 

Σχολής κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως ή της άθλησης µου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

κλοπής, καταστροφής ή φθοράς του εξοπλισμού και των αντικειμένων μου από τον χώρο του 

Ομίλου.  

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το προσωπικό εκπαιδεύσεως και οι προστηθέντες τους, 

ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε σωματική ή υλική ζημία προκληθεί σε στεριά και σε 

θάλασσα. 

 

7. Έχω υποχρέωση να βοηθώ άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο και οφείλω να απέχω από πράξεις που 

θέτουν σε κίνδυνο την ίδια ή ξένη υγεία και ιδιοκτησία. 

 

8. Οφείλω να συμμορφώνομαι με την νομοθεσία και τα μέγιστα όρια ανέμου, να αθλούμαι 

ακολουθώντας τους κανόνες/υποδείξεις των Αρχών και του προσωπικού του Ομίλου. 

 

9.Γνωρίζω και αποδέχομαι τον κανονισμό που διέπει τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης. 

 

ONOMA-EΠΩΝΥΜΟ                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 


