ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρον 8 του Καταστατικού)

ΠΡΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλέφωνο κινητό:

Τηλέφωνο οικίας:

Τόπος Κατοικίας:
Επάγγελμα:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη, βεβαιώνοντας την ακρίβεια των στοιχείων μου και αποδεχόμενος ότι η διαχείριση των στοιχείων μου
ακολουθεί το GDPR, δηλώνω ότι:

Επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου της Χαλκίδας και σας δηλώνω
υπεύθυνα και μετά τιμής ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι πλήρως τους όρους των άρθρων του
Καταστατικού και των Κανονισμών του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.
Παράλληλα, επιθυμώ να συμμετέχω στις πεζοπορικές / ορειβατικές / αναρριχητικές / χιονοδρομικές
δραστηριότητες, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα αθλητική ή μη την οποία διοργανώνει κατά πάντα
νόμιμα ο Σύλλογος, όποτε και όπου αν πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες αυτές. Έχω λάβει γνώση
και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στις δραστηριότητες του
Συλλόγου, τις οποίες προϋποθέσεις και όρους έχει ήδη θέσει ο Σύλλογος και είναι δημοσιευμένες στο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του και στην ιστοσελίδα του.
Επιπλέον, λαμβάνω γνώση εκ των προτέρων για τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των
εγχειρημάτων των δραστηριοτήτων στις οποίες θα επιλέξω να συμμετέχω κάθε φορά, αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα την ευθύνη και τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες και
αναλαμβάνω ατομικά ο/η ίδιος/ίδια την ευθύνη τόσο για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών όσο και
για την ασφάλειά μου.
Επίσης, διαθέτω καλή υγεία, αλλά και την κατάλληλη φυσική κατάσταση / τον κατάλληλο εξοπλισμό / τις
κατάλληλες ικανότητες / τις κατάλληλες γνώσεις / την κατάλληλη εμπειρία και γενικώς διαθέτω ότι
απαιτείται για την εκάστοτε δραστηριότητα που θα επιλέξω να συμμετέχω, καθώς και πως έχω λάβει
υπόψη τις καιρικές συνθήκες για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πραγματοποιείται αυτή η
δραστηριότητα.
Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι παραιτούμαι από κάθε απαίτησή τόσο κατά του Συλλόγου, όσο και κατά
του εκάστοτε αρχηγού ή συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα συμμετάσχω.
Ημερομηνία:

… /… / 20…
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
Eγκρίθηκε στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. ………………
στις …. / …. / 20….
και καταχωρήθηκε με αύξοντα Αριθμό Μητρώου ……..

Ο - H Γεν. Γραμματέας:

