
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Αγώνες πόλnς
για όλους!

(Ημιμαραθώνιος, 10xλμ & 5xλμ και Παιδιών)

www.run-greece.gr
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με 
τον αγώνα και/ή τη συμμετοχή σας σε αυτόν μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στα παρακάτω 
τηλέφωνα και mail.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Ανανιάδη Ελευθερία τηλ.: 24670 23555
FAX: 210 933 1152, e-mail: segas-dm@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Νακόπουλος Απόστολος
τηλ.: 24673 51100, κιν.: 6947377782
FAX: 24670 22451 e-mail: apostolosnakopoulos@yahoo.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
(1ος όροφος - γραφείο 1)
Δημήτριος Σαρρής τηλ.: 24673 50234, κιν.: 6973737247
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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα αποτελεί
1) η συμπλήρωση της παρούσας αίτησης συμμετοχής
2) η υποβολή της στα γραφείας της ΕΑΣ Δυτικής Μακεδονίας (Αγ. Αθανασίου 36) μέχρι την Παρασκευή 24  Mαΐου και
3) η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς το Σάββατο 25 Μαΐου 2013  
Τα όρια συμμετοχής έχουν ως εξής:  • Ημιμαραθώνιος Δρόμος 250 άτομα
• Αγώνας Δρόμου 10 χλμ 200 άτομα • Αγώνας Δρόμου 5χλμ 500 άτομα  • Αγώνας Παιδιών 300 παιδιά
Συνδρομή Συμμετοχής για τον Ημμιμαραθώνιο και τους  Αγώνες 5 & 10 χλμ: 5 Ευρώ 
Δωρεάν συμμετοχή παιδιών στον Αγώνα Παιδιών (9-12 ετών)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (με κεφαλαία γράμματα)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΑ: ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 10χλμ  5χλμ  Αγώνας Παιδιών
ΕΠΩΝΥMO:        ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:       ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μ/ε): 
ΦΥΛΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ   ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός / αριθμός): 
ΠΟΛΗ:        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚOΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:      ΕΜΑIL:

HMEΡΟΜΗΝΙΑ:       ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΕΑ:

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας 
κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από 
οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά το τέλος του. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια, τον Δήμο και τους χορηγούς του αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους 
όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι πλήρως.
Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται ως άνω είναι απολύτως αληθή. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα 
εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα.
Στην περίπτωση ανηλίκου, η συμμετοχή προβλέπει τη συγκατάθεση του αρμόδιου κηδεμόνα και η παρούσα αίτηση υπογράφεται από τον κηδεμόνα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σημαντικά Στοιχεία για τη Συμμετοχή στον Αγώνα:
Οι Αγώνες Δρόμου Ημιμαραθωνίου & 10χλμ στην πόλη της Καστοριάς στις  26/5/2013 θα ξεκινήσουν στις 
10.00πμ, των 5χλμ στις 10.05πμ και των Παιδιών στις 10.15πμ. Για να μπορέσει κάθε δρομέας να 
συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει παραλάβει τον Αριθμό Συμμετοχής 
του το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2013 από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (από τις 10.00 
έως τις 19.00). Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής είναι υποχρεωτική για να μπορέσει κάποιος να 
συμμετάσχει στον αγώνα.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα σε άτομα χωρίς αριθμό συμμετοχής. 
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