
EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

Σκήκα Βeach Volleyball

Οξγαλωηηθόο Φνξέαο:

Κωδηθόο Αλαγλώξηζεο Φνξέα:

Δγθαηάζηαζε Γηεμαγωγήο:

Κωδηθόο Πηζηνπνίεζεο Δγθαηάζηαζεο:

Ολνκαζία Γηνξγάλωζεο:

Σνπνζεζία (πόιε-πεξηνρή):

Ολνκα & Σειέθωλν Τπεπζύλνπ:

Email επηθνηλωλίαο:

Website/FB/Social Media:

Ηκεξνκελία Γηεμαγωγήο:

Καηεγνξία: (θπθιώζηε)

Τπεύζπλνο Αγωληζηηθνύ:

Παξάβνιν ζπκκεηνρήο: NAI / OXI Πνζό (αλά αζιεηή): €

Ηκεξνκελία ππνβνιήο: Τπνγξαθή/θξαγίδα:

Κωδικός Αναγνώριζης:   Ημερομηνία:

Καηηγορία: Παράβολο:

Παραηηρήζεις:

Φόρμα (Αίηηζη) Αναγνώριζης

Ειδικής Διοργάνωζης Beach Volley 2020

(ζσμπληρώνεηαι από ηην ΕΟΠΕ)

Αλδξώλ / Γπλαηθώλ / Μεηθηό / Σδνύληνξ 

* Οκνίωο ν Γηνξγαλωηήο θνξέαο έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε έλαληη ηξίηωλ, ζπκκεηερόληωλ, ζεαηώλ, 

ρνξεγώλ ή άιιωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ Γηνξγάλωζε, θαζώο θαη έλαληη ηεο Πνιηηείαο, θαη γηα νπνηαδήπνηε 

ζπλέπεηα, πξόζηηκν, δηεθδίθεζε ή δηακαξηπξία ζηγνκέλωλ θιπ πξνθύπηεη από ή θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγωγήο 

ηεο δηνξγάλωζεο, ξεηά ζπκθωλείηαη όηη ε ΔΟΠΔ δελ ζα θέξεη θακία επζύλε.

* πλεκκέλν ζηελ παξνύζα αίηεζε πξέπεη λα είλαη ην εηδηθό έληππν "Καλνληζκνί Γηνξγάλωζεο" (Event 

Regulations) ζπκπιεξωκέλν κε ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηνξγάλωζεο.

* Ο ππνγξάθωλ εθπξόζωπνο ηνπ θνξέα, βεβαηώλω ηελ αθξίβεηα ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ ζηνηρείωλ θαη δειώλω 

όηη έιαβα γλώζε θαη δέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνλ Καλνληζκό ηνπ Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ θαη ηωλ ζρεηηθώλ 

άξζξωλ: αξζξν 4ν. Αγωληζηηθέο Δθδειώζεηο Beach Volley (θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 4.5 θαη 4.7), άξζξν 6ν. 

Γηαδηθαζία Δγθξίζεωλ Αλεμάξηεηωλ Αγωληζηηθώλ Δθδειώζεωλ, Αξζξν 8ν (θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 8α. Αζιεηέο) 

θαζώο θαη ηωλ όζωλ επεμεγνύληαη ζην ζρεηηθό έληππν "Οξγάλωζε θαη Γηεμαγωγή Σνπξλνπά Beach Volley" θαη 

«Πξνδηαγξαθέο Δηδηθώλ Γηνξγαλώζεωλ 2020».   

* Η ΔΟΠΔ κε ηελ αλαγλώξηζε θαη γλωζηνπνίεζε ηεο αλεμάξηεηεο δηνξγάλωζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, δελ 

αλαιακβάλεη θακία νξγαλωηηθή ή άιιε επζύλε έλαληη ηνπ Γηνξγαλωηή ή ηξίηωλ θαη δηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ε 

δηνξγάλωζε δελ απνηειεί ζπλδηνξγάλωζε κε ηελ ΔΟΠΔ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο ηεο. Η 

επζύλε δηεμαγωγήο θαη ηήξεζεο ηωλ πξνδηαγξαθώλ όπωο αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ηνπο ζπλεκκέλνπο 

Καλνληζκνύο,  αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Γηνξγαλωηή θνξέα, ν νπνίνο θαη ην βεβαηώλεη δηα ηνπ ππνγξάθνληνο 

εθπξνζώπνπ ηνπ.

* Ο ππνγξάθωλ εθπξόζωπνο ηνπ θνξέα, βεβαηώλω όηη έρω ιάβεη γλώζε θαη θαη δηαζθαιίδω ηελ πηζηή ηήξεζε 

ηωλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ πγεηνλνκηθώλ πξωηνθόιιωλ, όπωο απηά ζα είλαη αλεξηεκέλα ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα 

ηεο ΓΓΑ θαη ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγωγήο ηεο ελ ιόγω δηνξγάλωζεο.   
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