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   Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας,  διοργανώνουν  τον  «31ο Γύρο  Αθήνας»  στον  οποίο  οι  συμμετέχοντες  μικροί  και  μεγάλοι
μπορούν να διέλθουν από τα ιστορικά μνημεία της πόλης των Αθηνών και να απολαύσουν την Αθήνα
χωρίς αυτοκίνητα και ατμοσφαιρική ρύπανση.

Γενικοί Όροι:

•  Στον  Αγώνα  Δρόμου  10χλμ  μπορούν  να  συμμετάσχουν  άτομα  άνω  των  18  ετών  (γεννημένοι  τουλάχιστον  το  1999)  ικανά  να

συμμετάσχουν στον αγώνα.

•  Στον  Αγώνα  Δρόμου  5χλμ  μπορούν  να  συμμετάσχουν  άτομα  άνω  των  12  ετών  (γεννημένοι  τουλάχιστον  το  2005)  ικανά  να

συμμετάσχουν στον αγώνα.

• Στον Αγώνα Δρόμου 2χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 9 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2008) καθώς και ΑμεΑ.

• Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) σε έναν από τους παραπάνω αγώνες (Αγώνες Δρόμου 5χλμ & 2χλμ) η

αίτηση συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  ασκούντα  τη  γονική  μέριμνα  και  επιμέλεια  γονέα.  Η υποβολή  της  αντίστοιχης  αίτησης

συμμετοχής εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση του γονέα προκειμένου να δοθεί η συναίνεσή του, για τη συμμετοχή στον αγώνα και η

ακριβής ημερομηνία γέννησης του συμμετέχοντα .

• Οι συμμετέχοντες στο Γύρο της Αθήνας γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη

διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή φθορά στην υγεία τους.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά σε

θέματα υγείας, φυσικής του κατάστασης και της ικανότητάς του να συμμετάσχει.

• Ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας, κλοπής ή άλλου είδους φθοράς που μπορεί να υποστεί

συμμετέχοντας στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.

• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του, καθώς

πριν και μετά.

• Ο Γύρος της Αθήνας πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο

σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών έχει το δικαίωμα ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του

αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

• Ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής

του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

•  Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές,

χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση

για το λόγο αυτό.

• Οι αποφάσεις του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.



Όροι Εγγραφής:

• Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη

στην ιστοσελίδα της διοργάνωση..  Για την εγγραφή στις εξωτερικές μονάδες του Οργανισμού και  την παραλαβή του αριθμού είτε

πρόκειται για ηλεκτρονικές ή μη εγγραφές θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

•  Την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιούνται εγγραφές και για τις τρεις διαδρομές στη γραμματεία του αγώνα, από 7:30 π.μ.

έως 9:00 π.μ. 

•   Ο γονέας –κηδεμόνας μπορεί να παραλάβει τον αριθμό συμμετοχής του παιδιού του, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή

άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης).Σε περίπτωση παραλαβής αριθμού από άλλον εκπρόσωπο,

απαιτείται εξουσιοδότηση από το γονέα-κηδεμόνα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης

του εκπροσώπου.

Όροι Συμμετοχής την ημέρα του Αγώνα:

•  Οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να  ακολουθούν  πιστά  τις  οδηγίες  των  διοργανωτών  και  του  προσωπικού  της  διοργάνωσης,

συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.

• Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους διοργανωτές του αγώνα κατά την

παραλαβή του αριθμού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

• Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως

εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).

• Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται

για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και

καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 10χλμ. έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα (09.50πμ).

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα 60 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα (10.00πμ).

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 2χλμ έχει οριστεί στα 30 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα (10.15πμ).

•  Όσοι  συμμετέχοντες  δεν  καταφέρουν  να  τερματίσουν  μέσα  στα  ανωτέρω  όρια  ολοκλήρωσης,  οφείλουν  να  ελευθερώσουν  τις

διαδρομές του αγώνα ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο και σε περίπτωση που το επιθυμούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται με δική τους

ευθύνη.  

• Η συμμετοχή στον αγώνα σημαίνει αποδοχή των παραπάνω όρων.


