ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 32ο ΓΥΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ 2018 02/12/2018

Την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, διοργανώνουν τον «32ο 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 ∆ρόµου 10χλµ µπορούν να συµµετάσχουν άτοµα άνω των 15 ετών (γεννηµένοι τουλάχιστον το 2003) ικανά να
συµµετάσχουν στον αγώνα.
• Στον Αγώνα ∆ρόµου 5χλµ µπορούν να συµµετάσχουν άτοµα άνω των 12 ετών (γεννηµένοι τουλάχιστον το 2006) ικανά να
συµµετάσχουν στον αγώνα.
• Οι κατηγορίες ΑµεΑ µπορούν να λάβουν µέρος και στις 2 ανωτέρω διαδροµές µε τα ίδια ηλικιακά όρια.
• Στην περίπτωση συµµετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) σε έναν από τους παραπάνω αγώνες (Αγώνες ∆ρόµου 10χλµ & 5χλµ)
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 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.∆.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.∆.Α. να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του
αγώνα ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες.
• Για όλους τους συµµετέχοντες θα υπάρξει η δυνατότητα φύλαξης ρουχισµού στην Πλατεία Συντάγµατος.
• Ο αγώνας πραγµατοποιείται χωρίς επίσηµη χρονοµέτρηση από τη διοργάνωση.
• Ο Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος του αγώνα, των όρων και κανονισµών συµµετοχής και διεξαγωγής
του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
• Οι αποφάσεις του Ο.Π.Α.Ν.∆.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 διοργάνωσης. 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.
• Η έγγραφη για όλους τους συµµετέχοντες είναι δωρεάν.
• Την ηµέρα της εκδήλωσης θα πραγµατοποιούνται εγγραφές και για τις δύο διαδροµές στη γραµµατεία του αγώνα, από τις 8:30 π.µ.
έως τις 9:30 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 ∆ρόµου 10χλµ. έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα (10.00πµ).
• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα ∆ρόµου 5χλµ έχει οριστεί στα εξήντα (60) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα (10.00πµ).
• 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.

