ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
∆ήλωση και καταγραφή ενδιαφέροντος συµµετοχής
συµµετοχής στην
στην πορεία
∆ηλώνοντας στο παρόν σύστηµα τη

συµµετοχή σας στην παραπάνω πεζή

πορεία, καταγράφεται το ενδιαφέρον σας να λάβετε µέρος σ’ αυτήν.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων σ’ αυτή την πορεία
περιγράφονται αναλυτικά στο πεδίο: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣ το οποίο
συνιστούµε να µελετήσετε.

Ευθύνη Αυξηµένου Κινδύνου
Οι συγκεκριµένη πορεία καθώς και ανάλογα µε αυτή προγράµµατα, ενέχουν
συνήθως υψηλότερου επιπέδου κινδύνους από άλλες δραστηριότητες και
απαιτούν ένεκα τούτου πολύ καλή προετοιµασία, φυσική κατάσταση και υγεία
αυτών που παίρνουν µέρος. Οι διοργανωτές, το προσωπικό, οι εθελοντές και οι
συνεργάτες των δεν φέρουν ευθύνη αποζηµίωσης ή άλλης δαπάνης για
οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας, ή ατυχήµατος που ήθελε συµβεί κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της πορείας αυτής ή κατά την παραµονή του συµµετέχοντος
στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.
Φυσικά όλοι οι παραπάνω θα συνδράµουν στα πλαίσια των υφισταµένων
υποδοµών και δυνατοτήτων στην αντιµετώπιση περιστατικών εάν προκύψει
σχετική ανάγκη.

Απαλλαγή διοργανωτών από κάθε ευθύνη
Θεωρείται δεδοµένο ότι ο συµµετέχων είναι ενήµερος για τη φύση των κινδύνων
που ενδεχοµένως υπάρχουν στην πορεία «Οι 300 της Σπάρτης Επική πορεία»
πορεία»
που παίρνει µέρος και αναλαµβάνει ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη για αυτή την
επιλογή του. Απαλλάσσει και ελευθερώνει ως εκ τούτου πλήρως τους
διοργανωτές, τους συνεργάτες των καθώς και το απασχολούµενο για την
υποστήριξη της πορείας προσωπικό, από κάθε ευθύνη ατυχήµατος ή άλλης
βλάβης που ήθελε υποστεί συνεπεία οποιουδήποτε συµβάντος ή αιτίας.

Υποχρεούται επίσης κάθε ένας που παίρνει µέρος στην πορεία αυτή να έχει από
ασφαλιστικό οργανισµό, προσωπικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο που να είναι
έγκυρο και ισχυρό κατά τη διάρκεια του προγράµµατος της πορείας και να
καλύπτει πλήρως τους κινδύνους από τη συµµετοχή του σ’ αυτήν.
Τέλος

ο

συµµετέχων
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«Αποποίηση και Απαλλαγή Ευθύνης» ”Disc
Discl
sclaimer”
aimer” που συνοδεύει τη δήλωση
συµµετοχής του, η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να γίνει δεκτός και να
πάρει µέρος στην πορεία.
Το έντυπο της δήλωσης αυτής βρίσκεται στην περιοχή «∆ήλωση Ενδιαφέροντος
για συµµετοχή» στο site αυτό, και ο συµµετέχων µπορεί να την κατεβάσει
πατώντας στο πεδίο “Disclaimer”
Disclaimer”, και αφού την υπογράψει, να την επιστρέψει.
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