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Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Εγώ ο/η ____________________________________________________________________________________ 
Επιθυμώ την εγγραφή μου ως μέλος του "Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ" και δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
1. Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι έχω πρόσβαση και γνωρίζω τους Κανόνες, Κανονισμούς και το Καταστατικό 
του Γ.Σ.Σ. "Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ" και δεσμεύομαι να τους σέβομαι και να συμμορφώνομαι με τις εκάστοτε 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς. 
2. Επιτρέπω την ανάρτηση αποτελεσμάτων, πληροφοριών, φωτογραφιών ή και άλλου οπτικοακουστικού 
υλικού  εμένα ή και της οικογένειας μου που θα παραστεί, από συνελεύσεις, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, 
σεμινάρια, παιχνίδια, δραστηριότητες, ταξίδια, προπονήσεις, αγώνες (διοργάνωσης, συνδιοργάνωσης ή και 
συμμετοχής) του Γ.Σ.Σ. "Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ"  στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του σωματείου ή και των μελών του ή και 
των εταίρων του ή και συνδιοργανωτή του, σε διαφημιστικό και άλλο έντυπο ή και ηλεκτρονικό υλικό όπως 
επίσης και στα μέσα κοινωνικής και μαζικής ενημέρωσης. 
3. Έχω ενημερωθεί για τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες του 
Σωματείου www.keravnosbc.com, www.keravnostriathlon.com και είναι διαθέσιμη ή και αναρτημένη στο 
οίκημα του Σωματείου. 
4. Συμφωνώ ότι δεν θα υποβάλω αξίωση ή και ενέργεια κατά του  Γ.Σ.Σ. "Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ή και των μελών του ή 
και των εταίρων του ή και συνδιοργανωτή του σε σχέση με το ότι παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, 
περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, δημοσιότητας και προσωπικών δεδομένων. 
5. Επιτρέπω όπως μου αποστέλλεται ενημερωτικό έντυπο ή και ηλεκτρονικό υλικό ή και άλλες πληροφορίες. 
 
Με εκτίμηση, 
  
Υπογραφή:___________________________________________________Ημερ.________________________ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
1.________________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ:                1. ΝΑΙ                2. ΟΧΙ 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:________________ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:________________________________________ 
 
 
 
 
Υπογραφή Προέδρου       Υπογραφή Γραμματέα 
Σφραγίδα Σωματείου       Ημερ.:_______________ 
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