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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα το …………………………………………………. 2019 οι κάτωθι υπογράφοντες 

………………………………………… του ……………………………………….. και …………………………………………… 

του …………………, κάτοικοι ………………………………, οδός............................................... αριθ. ……. 

με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ή Διαβατηρίου/ή Διπλώματος Οδήγησης 

............................ και ........................... αντίστοιχα, δηλώνω/-ουμε υπεύθυνα δια της 

παρούσας ότι ασκώ/-ούμε νομίμως την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου μου/ μας 

.......................................................................... ετών ....... και δηλώνω/-ουμε με την παρούσα 

τα κάτωθι: 

1. Συναινώ/-ούμε ρητά και ανεπιφύλακτα στη συμμετοχή του ως άνω ανηλίκου στα 

Δοκιμαστικά του Προγράμματος AntetokounBros Academy, το οποίο διοργανώνεται από την 

εταιρεία με την επωνυμία «BASKETBALL INCUBATION IKE», που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός 

Ευρώτα, αριθ. 24, Τ.Κ.: 14564 (στο εξής η «Εταιρεία»), και που θα πραγματοποιηθούν στο 

Γήπεδο Αμπελοκήπων και Γήπεδο Λαμπρινής στις 9/11/2019 (στο εξής τα «Δοκιμαστικά»). 

2. Έχω/-ουμε λάβει γνώση και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και τις Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής που μου/ μας γνωστοποιηθήκαν από τους υπεύθυνους της Εταιρείας. 

3. Ειδικότερα έχω/-ουμε λάβει γνώση ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 των Όρων και των 

Προϋποθέσεων Συμμετοχής ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει ιατρικό πιστοποιητικό 

για την καταλληλότητά του για άσκηση προκειμένου να συμμετάσχει στα Δοκιμαστικά. Λόγω 

αδυναμίας προσκόμισης του σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού διά του παρόντος 

δηλώνω/ουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο μου/μας θα συμμετάσχει 

στα Δοκιμαστικά με δική μου/ μας ευθύνη και ειδικότερα δηλώνω/-ουμε ότι: 

i. το ανήλικο τέκνο μου/ μας είναι σε καλή σωματική κατάσταση και δεν υποφέρει από 

οποιοδήποτε ζήτημα υγείας ή τραυματισμού που θα επιδεινωθεί με την συμμετοχή 

στα Δοκιμαστικά ή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ακαδημίας και  

ii. ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω/-ουμε ότι ουδεμία απαίτηση ή αξίωση 

αποζημίωσης διατηρώ/-ούμε έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση επέλευσης 

οιασδήποτε βλάβης στην υγεία του ανήλικου τέκνου μου/μας τόσο κατά την 

διεξαγωγή των Δοκιμαστικών όσο και του Προγράμματος εν γένει άλλως ρητά, 

ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα με την παρούσα δηλώνω/-ουμε ότι παραιτούμαστε 

πάσης τυχόν αξίωσης μας. 

4. Εφόσον το τέκνο μου/ μας είναι μεταξύ των επιλαχόντων που θα εγγραφούν στο 

Πρόγραμμα AntetokounBros Academy, ρητά δηλώνω/-ουμε ότι θα προσκομίσω/-ουμε το 
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προβλεπόμενο από την παράγραφο 4 των Όρων και των Προϋποθέσεων Συμμετοχής ιατρικό 

πιστοποιητικό, το αργότερο κατά τον χρόνο της πρώτης προπόνησης, όπως αυτός οριστεί 

από την Εταιρεία.  

5. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων δεν δύναται να υπογράψει το έντυπο, τότε ο 

υπογράφων / η υπογράφουσα πρέπει να επιλέξει ένα από τα παρακάτω αίτια (η επιλογή μίας 

εκ των τριών περιπτώσεων είναι υποχρεωτική): 

(Α) Απουσία     

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έντυπο συγκατάθεσης είναι υπογεγραμμένο μόνο από εμένα αν 

και ενημερώθηκα από τους υπευθύνους των Δοκιμαστικών ότι πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένο και από τον άλλο γονέα και ότι ο άλλος γονέας έχει ενημερωθεί για τη 

συμμετοχή του τέκνου μας στα Δοκιμαστικά και έχει συναινέσει σχετικά. 

(Β) Διαζύγιο και μόνο ο ένας γονέας ασκεί τη γονική μέριμνα  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έντυπο συγκατάθεσης είναι υπογεγραμμένο μόνο από εμένα αν 

και ενημερώθηκα από τους υπεύθυνους των Δοκιμαστικών ότι πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένο και από τον άλλο γονέα κι ότι μόνο εγώ ασκώ τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

(Γ) Απώλεια  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έντυπο συγκατάθεσης είναι υπογεγραμμένο μόνο από εμένα αν 

και ενημερώθηκα από τους υπευθύνους των Δοκιμαστικών διότι ο άλλος γονέας δεν είναι εν 

ζωή. 

Εφόσον το ανήλικο τέκνο είναι υπό καθεστώς επιτροπείας/αναδοχής τότε ο υπογράφων / η 

υπογράφουσα πρέπει να επιλέξει: 

Ενεργώ νόμιμα με την ιδιότητα του επιτρόπου/αναδόχου/νόμιμου κηδεμόνα του ανήλικου 

.......................................................................... ετών ….......…  

6. Ιδίως όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

εμού/ημών, αλλά και του ανηλίκου τέκνου, τα οποία παραθέτουμε στην παρούσα, δηλώνω/ 

-ουμε ρητώς και υπευθύνως ότι έλαβα/ λάβαμε γνώση από την Εταιρεία των όρων σχετικά 

με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτοί εμπεριέχονται στους Όρους και τις 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα AntetokounBros Academy και τους οποίους 

έχω/-ουμε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως. 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ       (τόπος, ημερομηνία υπογραφής) 

………………………………………………………   …………………………, …..-……-2019  


