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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν.Ο.Α.Θ. 2019 

 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι-ΙΙ 
Δήλωση Συμμετοχής 

 

Όνομα σκάφους         Ιδιοκτήτης 

Σημαία          Διεύθυνση 

Γράμματα Εθνικότητας - Αριθμός Πανιού      Πόλη 

παρακαλώ επισυνάψτε το πιστοποιητικό σας      Τηλ. 

                         ORCi          Κινητό 

                      ORCclub        Fax 

                         IRC          Email 

Όμιλος                      

Μήκος                                          Κυβερνήτης 

Μήκος Ισάλου         Διεύθυνση 

Πλάτος             Πόλη 

Βύθισμα         Τηλ. 

Τύπος Σκάφους         Κινητό 

Σχεδιαστής         Fax 

Κατασκευάστηκε από         Email 

Έτος κατασκευής        Αριθμός Πληρώματος 

 
Αποποίηση Ευθυνών 
Οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν και δεσμεύονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αγώνων της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (RRS) 2017/2020, τις Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι συμφωνούν να 
αναλάβουν πλήρη ευθύνη για το αξιόπλοο του σκάφους τους, την εξάρτηση, την ικανότητα του πληρώματος και τον 
εξοπλισμό ασφαλείας. 
Οι αγωνιζόμενοι επίσης συμφωνούν να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημίες προκληθείσες σε τρίτους ή στα 
περιουσιακά τους στοιχεία, στους ίδιους ή στα περιουσιακά στοιχεία αυτών, στην ξηρά και εν πλω ως συνέπεια της 
συμμετοχής τους στη διοργάνωση απαλλάσσοντας έτσι από κάθε ευθύνη την Οργανωτική Επιτροπή και όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην οργάνωση υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, και αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την 
συμπεριφορά και την ένδυση του πληρώματος του σκάφους και των εκπροσώπων τους. 
Στους αγωνιζόμενους γνωστοποιείται το Άρθρο 1 Βασικός Κανονισμός 4 της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας: «Η 
υπαιτιότητα για την απόφαση του σκάφους να συμμετάσχει σε αγώνα ή να συνεχίσει να διαγωνίζεται είναι αποκλειστικά 
δική του». 
Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν απώλεια ζωής ή τραυματισμό των μελών ή άλλων, ή για την απώλεια, ή καταστροφή οποιουδήποτε σκάφους ή 
περιουσιακού στοιχείου. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέτρησης και της 2ης σελίδας που επισυνάπτω είναι εν ισχύ 
και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση που το σκάφος φέρει ατομική 
διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα επισυνάπτω αντίγραφο της άδειας από την Εθνική Αρχή. 
 
Φωτογράφηση και τηλεοπτικά δικαιώματα 
Με το παρόν έγγραφο οι αγωνιζόμενοι εκχωρούν στο Ναυτικό Όμιλο Ανοιχτής Θάλασσας απεριόριστο δικαίωμα και άδεια 
να χρησιμοποιήσει το όνομα, έντυπο, φωτογραφικό ή μαγνητοσκοπημένο υλικό είτε των ιδίων είτε του σκάφους με το 
οποίο συμμετέχουν στον αγώνα, για να δημοσιευτεί ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο, είτε για εκδοτικούς είτε για 
διαφημιστικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν όλα τα παραπάνω για την ενημέρωση των ΜΜΕ. 
 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΕΞ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣΤΟΥ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΟΝΟΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΟΝΟΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ        ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 

 
 
 



 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Πλαζ Αρετσούς - Τ.Θ. 20046 - 551 10 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη 
τηλ: 2310 430 211fax:2310 430671, e-mail: info@thorc.gr, www. thorc.gr 

 
 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ι-ΙΙ 

28 - 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος 

 

Σκάφος  

 

Αρ. Μητρώου Ε.Ι.Ο. Όμιλος Κιλά (Kg) 

 

Κυβερνήτης   

Εντεταλμένος Εκπρόσωπος   

ΠΛΗΡΩΜΑ   

Νο1   

Νο2   

Νο3   

Νο4   

Νο5   

Νο6   

Νο7   

Νο8   

Νο9   

Νο10   

Νο11   

Νο12   

Νο13   

Νο14   

Νο15   

 

Συνολικά Κιλά (Kg)  

 
Κυβερνήτης / Εντεταλμένος Εκπρόσωπος : 
Ημερομηνία :            25/09/2019                                 Υπογραφή : 
 
 
Παραλήφθηκε από τον/την: 
Ονοματεπώνυμο :                                                                                Θέση: 
Τόπος :                                              Ημερομηνία :                                          Ώρα :  
 
 
 
 


