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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

E-MAIL  

 
O/H κάτωθι υπογεγραµµένος/η δηλώνω ότι  

• συµµετέχω µε δική µου ευθύνη στις δραστηριότητες του 
συλλόγου, 

• έλαβα γνώση του καταστατικού,  
• έλαβα γνώση των όρων συµµετοχής στις πεζοπορίες (βλ. 

επόµενη σελίδα). 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 

 
1. Οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες του συλλόγου έχουν 

την ευθύνη της ατοµικής τους ασφάλειας. 
2. Οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα ότι για τυχόν ατύχηµα που οφείλεται σε 
υπαιτιότητά τους η ευθύνη βαρύνει τους ίδιους. 

3. Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών στο πρόγραµµα 
των εξορµήσεων 

4. Το πρόγραµµα ενδέχεται να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες, τη δυνατότητα αυτών που συµµετέχουν 
και τη δυσκολία της διαδροµής. 

5. Οι συµµετέχοντες έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες και τον 
απαραίτητο εξοπλισµό για την δραστηριότητα που δηλώνουν 
συµµετοχή. 

6. Οι συµµετέχοντες έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές µε τις 
καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο πραγµατοποιείται η εκάστοτε δραστηριότητα. 

7.  Οι συµµετέχοντες ακούν και τηρούν τις οδηγίες του αρχηγού 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

8. Ο αρχηγός έχει το δικαίωµα να µαταιώσει την ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας εάν κρίνει ότι οι συνθήκες (καιρού - 
περιοχής) δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της οµάδας. 

9. Ο αρχηγός έχει το δικαίωµα να αποκλείσει άτοµο ή άτοµα 
που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας 
(φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή/ και 
εξοπλισµό, ανυπακοή, ανάρµοστη συµπεριφορά κλπ)  

10. Οι ώρες πορείας αναφέρονται σε οµαλές καιρικές συνθήκες 
και σε συνήθη κατάσταση της περιοχής για τη συγκεκριµένη 
εποχή. Αφορούν το σύνολο της διαδροµής χωρίς τις 
απαραίτητες στάσεις. Αναφέρονται σε µέσο ορειβατικό 
περπάτηµα.  

11. Η δραστηριότητα πραγµατοποιείται ακόµη και εάν ένα άτοµο 
από τους συµµετέχοντες το επιθυµεί εφόσον ο αρχηγός  
κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

12. Σε περίπτωση συµµετοχής ανήλικων ατόµων, την 
αποκλειστική ευθύνη έχουν οι γονείς ή τα ενήλικα µέλη που 
τα συνοδεύουν. 

 
 
Έλαβα γνώση.       Ονοµ/µο:   ............................................. 
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