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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
 

ΕΠΙΘΕΤΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

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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