ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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)

ΠΡΟΣ

(1)

:

Λιμεναρχείο Ραφήνας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου ( Fa x):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε mail):
(3 )

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του

α) Συμμετέχω οικειοθελώς στον αγώνα Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας SUP (Stand Up Paddle) που διεξάγεται στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου
στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδος
β) Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων θα τηρηθούν οι διατάξεις του Γ.Κ.Λ 20 όπως τοποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Είμαι απόλυτα υγιής, δεν είμαι υπό την επήρεια φαρμάκων - ουσιών και γνωρίζω καλά κολύμβηση.
δ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή, καθώς και
οποιασδήποτε άλλος μέλος της επιτροπής ή εθελοντής που βοηθάει δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή υλική ζημιά του εξοπλισμού μου
καθώς δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σωματικού τραυματισμού μου που μπορεί να συμβούν πριν ,
κατά τη διάρκεια ή και μετά τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά.
ε) Δεν θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση απο τους διοργανωτές ή την επιτροπή ή οποιοσδήποτε άλλο.

Ημερομηνία:

/
/ 20 14
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όπ οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει 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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

