
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / SOLEMN DECLARATION
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών/The accuracy of the information provided by this statement may be confirmed with data held by other

authorities (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)/Article 8 par. 4 of Greek Law 1599/1986)

ΠΡΟΣ/TO: 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / 
ORGANIZING COMMITTEE

7ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ 2023
7th CRETE MARATHON – ROAD RACES – SUNDAY ΜΑΥ 07, 2023

Ο – Η Όνομα Ανηλίκου-Μαθητή /
Underage First name: Επώνυμο Ανηλίκου-Μαθητή /

Underage Surname:
Ημερομηνία γέννησης/
Date of Birth (in full):
Αφορά τα έτη γέννησης / 
Applies for kids born2005-2023
ΣΧΟΛΕΙΟ / SCHOOL
*Μόνο για ελληνικές συμμετοχές
* Only for Greek registrations

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ / PERSONAL DETAILS OF PARENT OR GUARDIAN

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα ή Μητέρας ή 
Κηδεμόνα/Father’s or Mother’s or 
Guardian’s Name and Surname:

Ημερομηνία γέννησης/Date of Birth (in full): 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ID or 
Passport Number:

Τηλ/Tel:

Τόπος Κατοικίας/Residence:
Οδός/
Street:

Αριθ/
Nr:

ΤΚ/
PC:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι/On my own responsibility and being fully aware of the sanction stipulated by article 22 par. 6 of Greek Law 
1599/1986, I hereby declare as the parent of guardian of ……………………………………………………………………………….
(όνομα ανηλίκου-μαθητή / name of underage) that:

a) Συμφωνώ με τη συμμετοχή του στον 7ο Μαραθώνιο Κρήτης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην 
πρόσκληση / I consent with his/her participation to the 7th Crete Marathon as per the invitation package provisions   

b) Δηλώνω ότι συμμετέχει στους αγώνες δημοσίας οδού (07/05/2023) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας εξεταστεί 
ιατρικώς όπως προβλέπει ο νόμος 2725/99 και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο / I declare that he/she 
participates in road race (07/05/2023) with my full personal responsibility and that he/she has undergone medical control as
per the provisions of law 2725/99 and the cardiology check.

c) Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημία από οποιαδήποτε αιτία του συμβεί 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων. / I waive any claims against the organizers for any damage or injury 
from any cause happening before, during or after this period.

This statement is written in Greek language and the Greek text is solely binding. The translation in English is provided strictly for the 
underage and parent or guardian facilitation. In case of conflict between the foreign and Greek text, shall prevail.

Ο/η Ανήλικος-Μαθητής/τριά                           Ο Γονέας ή Κηδεμόνας του Ανήλικου-Μαθητή/τριάς
The Underage          The Parent or Guardian of the Underage
                                                                                        
 ……………………………………….                                                          …………………………………………                                              
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ            ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(signature & name in full) (signature & name in full)

Ημερομηνία/Date:      ……………

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Γονέων στέλνονται στο Γραφείο Μαραθωνίου Κρήτης, Σφακίων 4 (1 ος Όροφος), Χανιά 731 34, τις 
επόμενες ημέρες μετά την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής (για ομαδική ή αν η δήλωση έχει σταλεί ηλεκτρονικά). Ώρες λειτουργίας 
Γραφείου Μαραθωνίου Κρήτης Πρωινά ΔΕ-ΠΑ 11:00-19:00 (εκτός Τετάρτης) / ΤΕ&ΣΑ 09:00-13:00.
The Solemn Declaration must be submitted to the Crete Marathon Office or scanned and sent via email on registrations@crete-
marathon.gr as soon as the online registration of the underage is completed.
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	(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

