
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986) 

 
  Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
  Γλσξίδσ πσο ηα brevets (πνδειαηηθέο δηαδξνκέο κεγάισλ απνζηάζεσλ) είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ειέγρεη ηα όξηα ηεο ζσκαηηθήο θαη 
πλεπκαηηθήο αληνρήο θαη κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο, ζάλαην, απώιεηα πεξηνπζίαο.  
  Οη θίλδπλνη (ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ) πξνέξρνληαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηελ ζεξκνθξαζία, ηνλ θαηξό, 
ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηώλ, ηνλ εμνπιηζκό, ηελ θίλεζε ησλ άιισλ νρεκάησλ, ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ αλζξώπσλ (π.ρ. εζεινληέο, 
δηνξγαλσηέο, ζεαηέο, αζιεηέο, νδεγνί νρεκάησλ) αιιά θαη από ηελ αθπδάησζε θαη ηελ έιιεηςε ηξνθίκσλ. 
    Γλσξίδσ πσο κπνξώ λα πεξηέιζσ ζε θίλδπλν από ακέιεηα ή αδηαθνξία άιισλ αηόκσλ, ιόγσ ειιηπνύο ή ειαηησκαηηθνύ εμνπιηζκνύ ή 
ηδηνθηεζίαο  κνπ είηε άιισλ αηόκσλ, πνδειαηώλ θαη κε. Επίζεο ππάξρεη πεξίπησζε λα βξεζώ ζε θίλδπλν από εμνπιηζκό ή πεξηνπζία δηθή κνπ ή 
άιισλ αηόκσλ αθόκα θαη ρσξίο λα ππάξρεη ιάζνο ρξήζε ή θαθή ζπληήξεζε. 

  Με ηελ παξνύζα δήισζε αλαιακβάλσ πξνζσπηθά ηελ επζύλε ησλ θηλδύλσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ. 

 Δειώλσ πσο έρσ θάλεη πξόζθαηα ηαηξηθό έιεγρν, είκαη πγηήο, έρσ ηελ ζσκαηηθή ηθαλόηεηα θαη έρσ πξνπνλεζεί θαηάιιεια γηα έλα ηέηνην 
αζιεηηθό γεγνλόο. 

 Γλσξίδσ πσο ε εθδήισζε ζα ιάβεη ρώξα ζε δξόκνπο κε αλνηθηή θπθινθνξία θαη εγθαηαζηάζεηο αλνηθηέο ζην θνηλό πνπ ζεκαίλεη πσο ειινρεύνπλ 
όινη νη θίλδπλνη κίαο ηέηνηαο δηαδξνκήο. ε νπνηνδήπνηε ζεκείν πηζηέςσ πσο δελ είλαη αζθαιέο λα ζπλερίζσ, ζα ζηακαηήζσ άκεζα ηε ζπκκεηνρή 
κνπ ζε απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα. 

  Η ζπγθεθξηκέλε δήισζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο δηνξγαλσηέο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην. Οη πξάμεηο κνπ ζα δηέπνληαη από 
πλεύκα ηεο παξνύζαο δήισζεο. 

  Με ηελ αίηεζε κνπ θαη ηελ απνδνρή απηήο ώζηε λα ιάβσ κέξνο ζε brevet αλαιακβάλσ πιήξσο ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ κνπ θαη αλαθέξσ 
ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο δηαζήθεο κνπ, ζηνπο θιεξνλόκνπο κνπ, ζηνπο απνγόλνπο κνπ, ζηνπο πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο κνπ πσο: ε πεξίπησζε 
ζαλάηνπ κνπ, αλαπεξίαο κνπ, ζσκαηηθώλ κνπ βιαβώλ, θινπήο ή απώιεηαο πεξηνπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο αιιά θαη θαηά ηελ 
κεηάβαζε κνπ από θαη πξνο ηνλ ηόπν εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ νη παξαθάησ δελ έρνπλ θακία επζύλε: ΠΕΠΑ, πξνεδξείν θαη κέιε απηήο, όζνη 
δνπιεύνπλ ή εξγάδνληαη εζεινληηθά γηα ηα brevets, Audax Club Parisien, Les Randonneurs Mondiaux, εζεινληέο, επίζεκνη θαη κε πξνζθεθιεκέλνη, 
ρνξεγνί. Παξαθαιώ λα απαιιάμεηε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξόκελνπο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ κνπ γηα πξάμε πνπ έθαλα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 

  Δίλσ ηελ ζπγθαηάζεζε κνπ λα ιάβσ ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο. Επηηξέπσ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν πνπ ζα ιεθζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη ζπλαθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε λόκηκε ρξήζε από ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο ρνξεγνύο. 

  Η δηνξγαλώηξηα αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνύζα δήισζε γηα θάζε λνκηθή ρξήζε θξηζεί απαξαίηεην. 

  Είκαη αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν ____________________________θαη ν αξηζκόο αζθάιηζεο κνπ ΑΜΚΑ είλαη________________ 

  ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζνβαξνύ αηπρήκαηνο ή κε ηθαλόηεηαο επηθνηλσλίαο από κέξνπο κνπ παξαθαιώ λα εηδνπνηεζεί ν/ε 
____________________________________________________________ ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ____________________ 

  Δειώλσ πσο έρσ δηαβάζεη ην παξόλ έγγξαθν, πσο έρσ θαηαλνήζεη ην πεξηερόκελν, πσο έρσ παξαηηεζεί νπζησδώλ δηθαησκάησλ κνπ θαη πσο 
ππέγξαςα ειεύζεξα, ρσξίο θαλέλα θίλεηξν θαη θακία δηαβεβαίσζε. 

 Η παξνύζα δήισζε ηζρύεη γηα όια ηα πνδειαηηθά brevets ηνπ έηνπο 2012 
                                                                                                                                                                       Ηκεξνκελία:      …/…/.2012 
                                                                                                                                                                           O-H Δει. (ππνγξαθή) 
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