
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

ΕΠΩΝΥΜΟ - (NAME)  

ΟΝΟΜΑ - (GIVEN NAME)  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

Α.Δ.Τ.  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 

ΠΟΛΗ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΚ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΔΑΙ Π.Ο.Φ.Επ.Α.  

 

Ως συμμετέχων σε οποιαδήποτε διοργάνωση του Π.Ο.Φ.Επ.Α. ("διοργάνωση"), με 

αμετάκλητο τρόπο αναγνωρίζω και άνευ όρων συμφωνώ ότι με τη συμμετοχή μου καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο στις "διοργανώσεις" του, αποδέχομαι και συμμορφώνομαι με όλες τις 

διατάξεις του παρόντος εγγράφου "Όρων Συμμετοχής", τους Κανονισμούς που ισχύουν 

κατά τον χρόνο διενέργειας των "διοργανώσεων", όπως αυτοί τροποποιούνται από τον 

Π.Ο.Φ.Επ.Α. και ισχύουν κάθε φορά, αλλά και από τις Περιφερειακές του Επιτροπές (Π.Ε.).  

Αποτύπωση και χρήση εικόνων - φωτογραφιών : Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να 

κινηματογραφηθούν, να φωτογραφηθούν, να καταγραφούν, κατά τη διάρκεια των 

οργανώσεων.  

Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής μου, συμφωνώ απόλυτα να με κινηματογραφούν, 

να με φωτογραφίζουν, να με αναγνωρίζουν και/ή να με καταγράφουν με άλλο τρόπο κατά 

τη διάρκεια των διοργανώσεων του Π.Ο.Φ.Επ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω 

ενέργειες θα γίνονται με την συγκατάθεση της Διοίκησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και των 

διοργανωτών.  

Συμφωνώ επίσης ότι η αποθηκευμένη ή καταγεγραμμένη εικόνα μου από τις διοργανώσεις 

του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν στον 

Π.Ο.Φ.Επ.Α.. Συμφωνώ με τη χρήση των αποθηκευμένων και των καταγεγραμμένων 

εικόνων μου, του ονόματός μου, του πορτραίτου μου, της φωνής μου, των επιδόσεών μου, 

των βιογραφικών μου στοιχείων, οπουδήποτε περιέχονται, σε οποιαδήποτε μορφή και 



μέσω οποιασδήποτε καταγραφής ή τεχνολογίας ή δημιουργούνται στο μέλλον, από τον 

Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τρίτα μέρη που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. κατά τη 

διάρκεια των διοργανώσεων αλλά και μετά, όπως επίσης και κατά την διάρκεια ή μετά των 

εκδηλώσεων και όλων των γεγονότων που οργανώνει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α., με μη εμπορικό 

σκοπό, για την προώθηση των διοργανώσεων, των εκδηλώσεων, των εορτασμών, των 

συμβάντων που την ευθύνη ή την συν-ευθύνη έχει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α..  

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πράξεις γίνονται από συμμετέχοντες ή τρίτους χωρίς την 

έγκριση των ανωτέρω οργάνων του Π.Ο.Φ.Επ.Α. θα απαιτείται ρητή συγκατάθεση.   

1. Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών: Εκδηλώσεις Π.Ο.Φ.Επ.Α., Π.Ε. συγκατάθεση 

πρόσβασης σε ορισμένες πληροφορίες.  

Συμφωνώ να παραχωρούνται προσωπικές πληροφορίες για μένα ("Προσωπικά 

Δεδομένα") που συλλέγει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. και οι Π.Ε. και από τα δεδομένα που 

αποθηκεύονται και που χρησιμοποιούνται από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και Π.Ε. σε 

οποιοδήποτε σημείο απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της διοργάνωσης, για την 

διευκόλυνση της συμμετοχής μου, ή/και της οργάνωσης της διοργάνωσης.  

Αυτή η συναίνεση περιλαμβάνει το δικαίωμα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και των Π.Ε. να συλλέγει και 

να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

όπου απαιτείται να μοιράζονται τα δεδομένα αυτά με τις αρχές επιβολής του νόμου και 

άλλες τρίτες με συμβαλλόμενα μέρη αρχές, με όλους τους τρόπους που απαιτούνται για 

τους ακόλουθους σκοπούς: 

α.  Αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας που διενεργούνται από τις αρχές.  

β. Διερεύνηση και/ή δίωξη παραβιάσεων κάθε διάταξης από τις πιο κάτω, στην παράγραφο 

3 αναφερόμενες.  

γ. Στατιστικές έρευνες και αναλύσεις, ιστορικές μελέτες και άλλες επιστημονικές μέθοδοι 

εγκεκριμένες από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. καθώς και προγράμματα που διεξάγονται κατά τη 

διάρκεια και μετά την αντίστοιχη Διοργάνωση. 

δ. Παρέχω την συγκατάθεσή μου στον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και Π.Ε. και για κάθε άλλη μορφή 

επεξεργασίας δεδομένων αποκλειστικά  και μόνο στο πλαίσιο των σκοπών της.  

2. Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς του Π.Ο.Φ.Επ.Α., των αντίστοιχων διεθνών 

οργανώσεων και συναφείς κανόνες:  

Η συμμετοχή στις Διοργανώσεις απαιτούν απόλυτη συμμόρφωση με τους θεμελιώδεις 

κανόνες που διέπουν τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και την επιτραπέζια αντισφαίριση, τα εθνικά και 

διεθνή αθλητικά όργανα, τον αθλητικό νόμο, το καταστατικό του Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α., το αθλητικό 

πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Διοργανώσεων 

και του Αθλητισμού.  

Επιβεβαιώνω ότι έχω πλήρη γνώση των διατάξεων που ισχύουν για την συμμετοχή μου στις 

Διοργανώσεις και συμφωνώ να ακολουθώ και να συμμορφώνομαι με όλους τους ισχύοντες 



κανόνες και αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου αναλογούν με τη συμμετοχή μου σε 

οποιαδήποτε Διοργάνωση, ιδίως εκείνες που απορρέουν από τα ακόλουθα κείμενα:  

α. Το Καταστατικό του Π.Ο.Φ.Επ.Α.  

β.  Τους Κανονισμούς του Π.Ο.Φ.Επ.Α.  

γ.  Τις προκηρύξεις των αγώνων – διοργανώσεων, τις ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις των αθλητών και οποιαδήποτε άλλα σχετικά 

δ.  Τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τη Νομοθεσία που διέπουν το άθλημα  

Επιβεβαιώνω ότι όλα τα προαναφερθέντα κείμενα και όλοι οι ισχύοντες Κανονισμοί μου 

είναι γνωστοί, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να τα εφαρμόζω στις Διοργανώσεις 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ότι ενημερώνομαι από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και την επίσημη 

ιστοσελίδα του.   

4. Αναγνώριση και αποδοχή των κινδύνων κατά τη συμμετοχή στις Διοργανώσεις .         

Εγγυώμαι ότι η συμμετοχή μου στις Διοργανώσεις προστατεύεται επαρκώς ιατρικά, 

ταξιδιωτικά από κατάλληλη ασφάλιση. Επίσης ότι θα λαμβάνω όλα τα μέτρα για να 

προστατεύομαι από έκθεση σε κινδύνους στις Διοργανώσεις. Είμαι υπεύθυνος για όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που φέρνω στο χώρο των Διοργανώσεων. Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. και οι Π.Ε. 

δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά των ανωτέρω κινητών. Αποδέχομαι, εντός 

του νομικού πλαισίου, και αμετάκλητα αναγνωρίζω ότι ο  Π.Ο.Φ.Επ.Α.  και οι Π.Ε. (και τα 

μέλη τους, διευθυντές, αξιωματικοί, υπάλληλοι, εθελοντές, εργολάβοι ή πράκτορες) δεν 

έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά που θα 

μπορούσα να έχω στις Διοργανώσεις  του Π.Ο.Φ.Επ.Α.  και των Π.Ε..  

5. Τα Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Φ.Επ.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την τελική 

διευθέτηση όλων των διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή στις 

Διοργανώσεις.    

Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε  διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τη συμμετοχή μου στις 

διοργανώσεις  θα επιλύεται από το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α..  

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ απόλυτα και αμετάκλητα με όλες τις διατάξεις 

του παρόντος εντύπου Όρων Συμμετοχής Π.Ο.Φ.Επ.Α. και ότι είναι αυθεντική η υπογραφή 

μου παρακάτω, η οποία είναι δεσμευτική καθ΄όλη τη διάρκεια εγγραφής μου και δράσης 

μου στον Π.Ο.Φ.Επ.Α..  
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ  


