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ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
Ο υπογεγραμμένος
κάτοχος του Α.Δ.Τ. ,

κηδεμόνας του/της,
δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω και συναινώ
με τη συμμετοχή του παιδιού μου στον Παιδικό Αγώνα 1.200μ. Δηλώνω επίσης με απόλυτη
προσωπική μου ευθύνη, ότι το παιδί μου είναι ικανό να συμμετάσχει στον παραπάνω αγώνα και
ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής περίθαλψης
που τυχόν προκύψει κατά τη συμμετοχή του παιδιού μου στον αγώνα, με την παρούσα μου
εξουσιοδοτώ την Οργανωτική Επιτροπή ή/και τους Υπευθύνους Συνοδούς να λάβουν
οποιαδήποτε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής του σε
νοσοκομείο, που κρίνεται απαραίτητη για να προστατευτεί η υγεία και το «καλώς έχειν» του
παιδιού. Επιτρέποντας στο παιδί μου να συμμετάσχει, δίνω την άδεια μου στην Οργανωτική
Επιτροπή και τον χορηγό του αγώνα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία
(απεικόνιση) του αθλητή, το όνομα και τη φωνή του στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, φιλμ,
εφημερίδες, περιοδικά και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό τη
διάδοση και προβολή των στόχων και εκδηλώσεων του Μαραθωνίου Αθήνας και του χορηγού.
Τέλος, παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών και του χορηγού για τυχόν
βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις χρήσιμες πληροφορίες και
τις αποδέχομαι.
Υπογραφή Κηδεμόνα
Ημερομηνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ 1.200μ.
1. ΗΛΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στον αγώνα συμμετέχουν παιδιά γεννημένα το 2008 – 2009 – 2010 (μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού).
2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η εκκίνηση θα δοθεί επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Η διαδρομή είναι επί της Βασιλίσσης Σοφίας,
Ηρώδου Αττικού με κατεύθυνση το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο τερματισμός θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
3. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.20 - 10.23 - 10.26, σε τρία διαδοχικά group εκκινήσεων (wave start), για τις τάξεις ΣΤ’, Δ’, Ε’ αντίστοιχα.
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής, καθώς και της Βεβαίωσης Συνοδείας θα γίνεται από το Κέντρο Εγγραφών, στο Κλειστό
Γήπεδο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (Φάληρο) την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου από τις 13.00 έως τις 20.00, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου από τις 10.00
έως τις 20.00, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου από τις 10.00 έως τις 20.00 και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 από 10:00 έως 18:00.
Όλα τα παραπάνω θα παραλαμβάνονται από τους κηδεμόνες των συμμετεχόντων παιδιών με την επίδειξη της ταυτότητάς των ή
ομαδικά από τον προκαθορισμένο αρχηγό της ομάδας, κατόπιν συνεννόησης, αν πρόκειται για ομαδική συμμετοχή.
5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ
Την ημέρα του αγώνα, και δεδομένου ότι η ώρα εκκίνησης του Αγώνα ορίζεται στις 10.20, όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα
πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στον προαύλιο χώρο της Πλατείας Συντάγματος, περίπου μιάμιση ώρα πριν τον Αγώνα, δηλαδή
στις 08.50 έως 09.10. Παιδί που δεν θα βρίσκεται στο χώρο της Πλατείας Συντάγματος μέχρι την ώρα αυτή, δεν θα μπορέσει να
συμμετάσχει στον Αγώνα.
6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ
Στις 10.00, όλοι οι κηδεμόνες και συνοδοί των παιδιών θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον χώρο συγκέντρωσης παίρνοντας μαζί
τους το ρουχισμό των συμμετεχόντων παιδιών και να κατευθυνθούν προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου θα τερματίσουν τα παιδιά.
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ / ΣΥΝΟΔΟΥΣ
Για την παραλαβή ενός παιδιού, ο κηδεμόνας/συνοδός απευθύνεται στους επικεφαλής των εθελοντών που έχουν την ευθύνη
φύλαξης και προστασίας των παιδιών στον οριοθετημένο χώρο συνάντησης. Ο χώρος αυτός βρίσκεται εντός του Σταδίου, στην
κερκίδα απέναντι από την ευθεία του Τερματισμού (πρώην κερκίδα επισήμων), όπου θα οδηγηθούν τα παιδιά, αμέσως μετά τον
τερματισμό τους και την έξοδό τους από τον αγωνιστικό χώρο.
Οι επικεφαλής παραδίδουν τα παιδιά στους κηδεμόνες/συνοδούς τους μόνο με την επίδειξη της Βεβαίωσης Συνοδείας που έχουν
παραλάβει από το Κέντρο Εγγραφών. Κανένας δεν μπορεί να παραλάβει παιδί από το χώρο αυτό χωρίς την επίδειξη της
Βεβαίωσης Συνοδείας.
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