
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ WE RUN ATHENS 2012, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ 
ΤΗΝ 7Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Οι συμμετέχοντες έχουν απαραίτητα συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, Συμμετέχοντες μεταξύ 16-18 ετών, αποδεχόμενοι 

τους όρους έχουν την άδεια γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. 

Επιθυμώ να συμμετέχω ή να παρευρεθώ στον αγώνα δρόμου “WE RUN ATHENS” της NIKE (κατωτέρω η «Εκδήλωση») που έχει 

διευθετηθεί από τη NIKE HELLAS και τελεί υπό τη διαχείρισή της. Δια του παρόντος δηλώνω την αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη 

συμφωνία μου για λογαριασμό μου και για λογαριασμό των κληρονόμων, της περιουσίας, των ασφαλιστών, των διαδόχων και των 

εκδοχέων μου ως εξής: 

  

1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Κατανοώ ότι με τη συμμετοχή μου στην Εκδήλωση, συμφωνώ ότι δεσμεύομαι από τους Επίσημους 

Κανονισμούς του “WE RUN ATHENS” της NIKE. 

2. ΑΣΦΑΛIΣΗ. Κατανοώ ότι η NIKE δεν παρέχει καμία ασφάλεια, είτε ζωής είτε ιατρική είτε αστικής ευθύνης, για οποιαδήποτε (ή 

οποιοδήποτε) ασθένεια, ατύχημα, απώλεια ή ζημιά που ενδέχεται να προκύψει από την παρακολούθηση ή συμμετοχή μου στην 

Εκδήλωση. 

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Δια του παρόντος συμφωνώ αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα να τηρώ απρόσβλητη τη NIKE, να την αποζημιώνω 

και να της καταβάλω τα σχετικά ποσά για οποιαδήποτε (ή οποιοδήποτε) αξίωση, ποσό, δαπάνη, ζημιά ή έξοδο περιλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, και δικαστικών δαπανών ή/και εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε ατύχημα ή 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία προκύπτει από την από μέρους μου παρακολούθηση ή συμμετοχή στην Εκδήλωση. 

4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 

a) Η NIKE δεν μου έχει κάνει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, την κατάσταση ή την ασφάλεια της Εκδήλωσης ή των 

εγκαταστάσεων όπου θα διεξαχθεί η Εκδήλωση και αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου στην Εκδήλωση μπορεί να περιλαμβάνει 

κινδύνους ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ή ζημιάς περιουσιακών στοιχείων. 

b) Βεβαιώνω ότι έχω καλή υγεία και δεν αντιμετωπίζω καμία ιατρική πάθηση ούτε κανένα πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να 

διακινδυνεύσει ή να περιορίσει την ικανότητα συμμετοχής μου στην Εκδήλωση. 

c) Κατανοώ και έχω εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγω εθελοντικά και 

ελεύθερα να αναλάβω τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον, συμφωνώ ότι θα συμμορφώνομαι με τις εύλογες οδηγίες των 

υπευθύνων της Εκδήλωσης κατά την εξέλιξή της. 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ. 

a) Κατανοώ ότι η NIKE, οι συνδεόμενες εταιρίες, οι θυγατρικές , οι αδειούχοι, οι προστηθέντες, οι διάδοχοι, οι εκδοχείς ή οι 

εμπορικοί συνεργάτες της, ή οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς, (συλλογικά, η «NIKE») μπορούν να με 

φωτογραφήσουν, να με κινηματογραφήσουν ή/και να με καταγράψουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο 

ενόσω παρευρίσκομαι ή συμμετέχω στην Εκδήλωση. 

b) Δια του παρόντος δηλώνω τη συγκατάθεσή μου και τη συμφωνία μου προκειμένου η NIKE να μπορεί κινηματογραφήσει ή/και να 

καταγράψει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο την από μέρους μου παρακολούθηση και συμμετοχή στην 

Εκδήλωση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την ταινία, τη φωτογραφία ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή, οποτεδήποτε, για 

διαφημιστικούς, προωθητικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς ή/και για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό, περιλαμβανομένων και 

των εσωτερικών σκοπών της NIKE, σε όλα και σε οποιαδήποτε μέσα ενημέρωσης ανά την υφήλιο, στο διηνεκές. 

c) Δια του παρόντος, χορηγώ αμετάκλητα στη NIKE το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επ’ άπειρον, ανά την υφήλιο και χωρίς 

οποιαδήποτε αποζημίωση, οποιαδήποτε φωτογραφία, βιντεοσκόπηση, εικόνα ή αναπαράστασή μου σε οποιαδήποτε και όλα τα 

μέσα ενημέρωσης, είτε αυτά είναι ήδη γνωστά είτε πρόκειται να αναπτυχθούν ή να ανακαλυφθούν στο μέλλον, χωρίς πληρωμή για 

την εν λόγω χρήση, για διαφημιστικούς, προωθητικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς ή/και για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό, 

περιλαμβανομένων και των εσωτερικών σκοπών της NIKE. 

  



6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ NIKE ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι η NIKE θα έχει οποτεδήποτε το 

δικαίωμα να μου απαγορεύσει την παρακολούθηση ή/και συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εκδήλωσης για οποιονδήποτε λόγο 

ή/και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μου με την παρούσα Σύμβαση ή με τις οδηγίες του προσωπικού της NIKE ή των 

εκπροσώπων της στην Εκδήλωση. 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κατανοώ και συμφωνώ ότι, προκειμένου να συμμετάσχω στην Εκδήλωση, 

απαιτείται να παράσχω ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό μου στο παρόν έντυπο. Η NIKE έχει προσδιορίσει ποιες 

πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση. Κατανοώ και συμφωνώ ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα 

χρησιμοποιηθούν από τη NIKE για τη διαχείριση της Εκδήλωσης. Κατανοώ και συμφωνώ ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες 

που θα παράσχω θα υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookie της NIKE, την οποία μπορεί να δει κανείς στη σελίδα nike-

eu.custhelp.com. 

8. ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ. Κατανοώ ότι η συμμετοχή στην Εκδήλωση δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε να εξαγοραστεί με χρήματα. 

9. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού κηρυχθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος, εν μέρει ή εν όλω, 

για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θα 

εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι. Η άκυρη ή μη εφαρμοστέα διάταξη θα αντικαθίσταται από άλλη έγκυρη διάταξη, η 

οποία θα είναι κατ’ ουσίαν όσο το δυνατόν παρόμοια με την άκυρη ή μη εφαρμοστέα διάταξη. 

10. ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι Επίσημοι Κανονισμοί της εκδήλωσης, το παρόν έντυπο συναίνεσης της NIKE αποτελούν 

συλλογικά ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ της NIKE και των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ. Οι παρόντες κανονισμοί θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό 

δίκαιο, και τα Ελληνικά δικαστήρια θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από 

αυτούς. 

12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο χωρίς τη χρήση μετρητών. Μόνο οι εγγραφές που θα 

συνοδευτούν από πληρωμή θα θεωρούνται έγκυρες. Εγγεγραμμένος συμμετέχων που δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα δρόμου, 

ανεξαρτήτως από το αν έχει ενημερώσει τον διοργανωτή αναφορικά με την αποχώρησή του, δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή της 

συνδρομής εγγραφής. Η συνδρομή εγγραφής θα επιστραφεί μόνο αν ακυρωθεί ο αγώνας δρόμου στο σύνολό του σε χρόνο που θα 

ορίσει ο διοργανωτής. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω 2 τρόπους για την πληρωμή της εγγραφής σας: 

α) Με πιστωτική κάρτα μέσω της υπηρεσίας easypay της Τράπεζας Πειραιώς - With Credit card through easypay (Piraeus 

Bank) https://www.easypay.gr/runnerathletics.pay 

β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Bank Account Deposit:  

Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece: 

Αρ. Λογ. - Bank Account No: 060/440018-62 (IBAN: GR93 0110 0600 0000 0604 4001 862),  

Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank:  

Αρ. Λογ. - Bank Account No: 5071035282753 (IBAN: GR47 0172 0710 0050 7103 5282 753) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του δρομέα και όχι του καταθέτη. Σε 

περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα του δρομέα στην απόδειξη κατάθεσης η εγγραφή θεωρείται ΑΚΥΡΗ. 

(Η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του δρομέα είναι υποχρεωτική.)  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό των 10 ευρώ εντός 5 ημερών από την 

ημερομηνία εγγραφής σας. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμμετοχής σας, θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής και όχι η 

ημερομηνία εγγραφής. 

  

13. ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ. 

 

http://nike-eu.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6
http://nike-eu.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6
https://www.easypay.gr/runnerathletics.pay

