ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3 που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
Το τέκνο μου ………………………………… ……………………………………. είναι υγιές για να παίξει στο
τουρνουά και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα του Generation 2.0 for Rights, Equality &
Diversity που διεξάγεται στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα
στη συμβολή των οδών Φθιώτιδος και Πλακεντίας στις 24 & 25 Ιουνίου του 2017. Γνωρίζω
ότι το τουρνουά υποστηρίζεται αποκλειστικά από «Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών,
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», το οποίο απαρτίζεται
από εθελοντές που έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή Α' βοηθειών και είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν τα οποία περιστατικά χρήζουν την άμεση παροχή Α’ βοηθειών, οτιδήποτε
εμπίπτει στην κατηγορία της υγειονομικής κάλυψης, τόσο για τους συμμετέχοντες αθλητές,
όσο και για τους παρευρισκόμενους θεατές. Το Generation 2.0 RED δε φέρει καμία ευθύνη
σε περίπτωση παθογόνων αιτιών ή παντός τύπου ατυχήματος και ουδεμία απαίτηση έχω
από τους διοργανωτές σε περίπτωση ατυχήματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον
αγώνα.
Ημερομηνία: ……………..
Ο/Η Δηλ…

(Υπογραφή)
1

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση
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Αναγράφεται ολογράφως
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Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή υποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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