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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 Αποδέχομαι την ένταξη μου στο Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για το έτος 2018.
 Θα σέβομαι και Θα τηρώ απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας,
του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ (Κανονισμός Λειτουργίας Ομάδων
Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων, Κανονισμός Ντόπινγκ και Πειθαρχικός Κανονισμός).
 Γνωρίζω, σέβομαι και θα τηρώ την ισχύουσα νομοθεσία περί αντι-Ντόπινκ και τους
σχετικούς Κανονισμούς της WADA, της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής και των Διεθνών
Αθλητικών Αναπηρικών Ομοσπονδιών. Σε περίπτωση τυχόν παράβασης τους, πέραν των
νόμιμων προβλεπόμενων κυρώσεων, θα έχω την υποχρέωση να επιστρέψω τα χρήματα που
ξοδεύτηκαν για την προετοιμασία μου, τη συμμετοχή σε αγώνες κλπ.
 Συναινώ στη συλλογή, μεταφορά και δημοσίευση προσωπικών μου δεδομένων για τη
δήλωση σε διεθνείς αγώνεςκαι για την προβολή της συμμετοχής μου, τη δημιουργία
βιογραφικών στοιχείων καθώς και προβολή βιογραφικών στοιχείων στην ιστοσελίδακαι άλλα
μέσα της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
 Παρέχω το δικαίωμα χρήσης φωτογραφιών μου καθώς και πλάνα βίντεο στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ
και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για την προβολή. Αυτά μπορούν να παραχωρηθούν
και σε χορηγούς τους.
 Θα είμαι διαθέσιμος να συμμετέχω, εφόσον μου ζητηθεί, σε εκδηλώσεις και δράσεις της
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ανάλογα με τις ανάγκες της.

 Αναγνωρίζω και σέβομαι όλους τους χορηγούς, που έχει / θα συμβληθεί η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και η
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και θα τηρώ όλες τις συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν
από τα σχετικά χορηγικά τους συμβόλαια.
 Δε θα προβάλω σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικούς χορηγούς με αυτούς της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ
και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
 Δε θα προσθέτω προσωπικούς χορηγούς στον επίσημο αγωνιστικό ρουχισμό μου ή στο υλικό
προβολής που μου έχει χορηγηθεί από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.
 Θα γνωστοποιώ τα τυχόν ατομικά χορηγικά μου συμβόλαια για έγκριση από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.
 Δεν θα χρησιμοποιώ τα λογότυπα της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής, της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής και των Διεθνών Αθλητικών Αναπηρικών
Ομοσπονδιών χωρίς τη γραπτή άδεια τους.
 Δεσμεύομαι να μην κάνω ρατσιστικές ή άλλου τύπου αρνητικές δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τον
Παραολυμπιακό Αθλητισμό.
 Έχω ενεργήσει και θα ενεργήσω με έντιμο τρόπο που να συνάδει με το πνεύμα του ευ
αγωνίζεσθαι και την υπεύθυνη συμπεριφορά και δε θα επιδείξω οποιαδήποτε συμπεριφορά που
είναι παραβατική ή εγκληματική.

Ημερομηνία: …………………………….…….. 2018
Ο-Η Δηλ…………

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (από ΚΕΠ, Α/Τ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία)
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

