
 
 

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EΘΕΛΟΝΤΗ 
 

Αυτή είναι η επίσημη Αίτηση Συμμετοχής που χρειάζεται να συμπληρώσουν όσοι ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του RUN GREECE Πάτρα. Παρακαλούμε να αποσταλεί 

υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή στο fax 2610 
313138, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2022. 

 
Προσωπικά στοιχεία: 

 
1. Επώνυμο 

 

2. Όνομα 
 

3. Όνομα πατέρα 
4. Φύλο Α Γ 

5. Ημερομηνία γέννησης (π.χ.) 14/01/1970 
 

6. Επάγγελμα/Ειδικότητα 
 

7. Μέγεθος ενδυμασίας S  M  L  XL  XXL



Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

1. Οδός: Αριθμός: Πόλη: Τ.Κ.: 
 

2. Τηλέφωνο: 
 

3. Ε-mail: 
 

Προσόντα/ Γνώσεις 
 

1. Είστε ενεργό μέλος εθελοντικής οργάνωσης ή αθλητικού σωματείου/συλλόγου; 

Ναι  Όχι 

Αν ναι, σε ποιο;    
 

2. Είσαστε πέρυσι εθελοντής στο RUN GREECE Πάτρα; 

Ναι  Όχι 

Αν ναι, σε ποιο τομέα;    
 

3. Είστε κάτοχος μοτοσυκλέτας ΚΑΙ επιθυμείτε να την οδηγήσετε κατά την διάρκεια 
της διοργάνωσης εφόσον σας ζητηθεί; 
ΝΑΙ  Μοτοσυκλέτα 



Τομείς εθελοντικής προσφοράς 
 

Π ερίοδος προετοιμασίας (29, 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2022) 
 

- Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θα θέλατε να προσφέρετε τις υπηρεσίες 
σας; 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Προετοιμασία Υλικού των δρομέων «Κλειστό 
Προπονητήριο Στίβου Λαδόπουλου» - ( 17.00 έως 20.00) 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Προετοιμασία και Διανομή Υλικού των δρομέων «Κλειστό 
Προπονητήριο Στίβου Λαδόπουλου» 
1η ΟΜΑΔΑ – (16.00 έως  20.00) 


ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Διανομή Υλικού δρομέων - «Κλειστό Προπονητήριο 

Στίβου Λαδόπουλου» 
 

1η ΟΜΑΔΑ – (09.00 έως  14.30) 
2η ΟΜΑΔΑ – (14.30 έως  20.00) 



Προετοιμασία εγκατάστασης Πλατεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ( 16.00 έως 19.00) 


Ημέρα αγώνα - Κυριακή 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
Σημειώνεται ότι όλοι οι εθελοντές χρειάζεται να απασχοληθούν υποχρεωτικά  την ημέρα του 

αγώνα (26/9/2021). 
 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 5 & 10 χλμ. (08.00 έως 13.00) Πλατεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (08.00 έως 13.00) 

 
 

Βασικές  αρμοδιότητες είναι:  η  τοποθέτηση των συμμετεχόντων στις σωστή σειρά και θέση,  οι 
εγγραφές και η διανομή του υλικού  στους συμμετέχοντες, η διαχείριση των συμμετεχόντων κατά την 
εκκίνηση και τον Τερματισμό, η διαχείριση των σταθμών νερών και υγρών,  η παράδοση μεταλλίων, η 
διαχείριση του ρουχισμού των Δρομέων  και γενικότερα η εποπτεία των χώρων του αγώνα. 
Σημείωση: Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση 
θα έχουν, ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού ή νοσήσει (έως και 15 ημέρες την 
απασχόλησή τους στις λειτουργίες της διοργάνωσης ή θα έχουν PCR test 72 ωρών ή rapid 
test 48 ωρών (από την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης) ή Self-test την ημέρα 
του αγώνα. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: h ttp://www.segas.gr & h ttp://www.run-greece.gr 
 

Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6977 58 55 95 
 

Για την αξιοποίηση της αίτησής σας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του RUN GREECE ΠΑΤΡΑ είναι απαραίτητο να 
υπογράψετε την παρακάτω δήλωση: 

 
«Συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση της εικόνας μου για τους 
σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού της διοργάνωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όχι μόνο από 
την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από Δημόσιες Αρχές που εμπλέκονται στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η 
παρούσα Αίτηση Συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών μου και δεν 
αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης. Αποδέχομαι όλους τους όρους συμμετοχής μου, τους 
οποίους Θεωρώ αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αίτησης συμμετοχής» 
Υπογραφή    


