▶ Συµµετοχή: ∆ωρεάν. ▶ Εθελοντική προσφορά σε τρόφιµα και είδη υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείου του ∆ήµου.
▶ ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 7-16 ετών-στις αντίστοιχες κατηγορίες-µε έγγραφη συγκατάθεση γονέα
ή κηδεµόνα (όσοι γονείς επιθυµούν µπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά τους). ▶ Στη διαδροµή ενηλίκων “Γρηγόρης Φύτρος”
21,5 χλµ, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή και παιδιά άνω των 12 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ∆ελτίο αθλητή
Ποδηλατικού Συλλόγου ή συνοδεύονται από τον γονέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεσή του
γονέα ή του Κηδεµόνα. ▶ Τρόποι εγγραφής: Με ηλεκτρονική εγγραφή στο https://kedmarathon-bike.gr/ • Κατάθεση της
έντυπης δήλωσης στην ∆ιεύθυνση Αθλητισµού της ΚΕ∆ΜΑ, Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο (1ος όροφος, κτ. ∆ιοίκησης ΚΕ∆ΜΑ,
Λ. Μαραθώνος 196). ▶ ∆ηλώσεις συµµετοχής έως και την Παρασκευή 18/09/2020. ▶ Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων
ή κηδεµόνων των παιδιών που έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή, θα µπορούν να παραδίδονται στη γραµµατεία την ηµέρα
του αγώνα. ▶ Η χρήση κράνους είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους συµµετέχοντες. ▶ Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεούνται
να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Τροχαίας και των Εθελοντών. ▶ Σε όλη τη διαδροµή θα
υπάρχουν εθελοντές και µοτοσυκλέτες για την ασφάλεια των συµµετεχόντων. Τους ποδηλάτες θα ακολουθεί ασθενοφόρο
όχηµα και Ιατρός. ▶ Οι διοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη για ενδεχόµενα ατυχήµατα, φθορές ή απώλεια αγωνιστικού
υλικού, ενδυµάτων κλπ. ▶ Οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος στον αγώνα µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
*Υγειονοµική Κάλυψη: Στον ποδηλατικό γύρο θα υπάρχει Ιατρική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους
ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση οι Γονείς /Κηδεµόνες τους. Συστήνεται δε στους συµµετέχοντες να προβούν σε ιατρικές
εξετάσεις πριν τον ποδηλατικό γύρο.

Δήλωση Συµµετοχής
Ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/νη, Όνοµα..........................................................................................................................................................
Επώνυµο...........................................................................................................................................................................................................
δηλώνω υπεύθυνα θέλω να συµµετάσχω 3ο Ποδηλατικό Γύρο Μαραθώνα (21,5 χλµ.) που θα γίνει την Κυριακή 20/09/2020.
Ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/νη, Όνοµα..........................................................................................................................................................
Επώνυµο.............................................................................................................................................................................................................
δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συµµετοχή του παιδιού µου για

q εφήβους 2,7 χλµ. q παιδιά 1 χλµ. µε ονοµατεπώνυµο

............................................................................................................................................................... και Ηµ.Γέννησης ........./........./.........
στον 3ο Ποδηλατικό Γύρο Μαραθώνα που θα γίνει την Κυριακή 20/09/2020. ∆ηλώνω επίσης µε απόλυτη προσωπική ευθύνη, ότι το
παιδί µου είναι ικανό να συµµετάσχει στον παραπάνω αγώνα και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Τηλ. επικοινωνίας 1).......................................................................................... 2))..........................................................................................
e-mail:................................................................................................................... facebook...........................................................................
Ηµεροµηνία........./........./.........

Υπογραφή Συµµετέχοντα................................................................ Υπογραφή Γονέα/Κηδεµόνα................................................................

