ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 3x3basket ΕΟΚ Summer Season 2022
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς της εκδήλωσης πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
της και μετά.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα
χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη
συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η συγκεκριμένη εκδήλωση. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην
συγκεκριμένη εκδήλωση έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Διοργανώτρια δεν φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο
συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους δύναται να παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς της εκδήλωσης.
Οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο πλαίσιο αυτού από τους
διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς
κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
Οι συμμετέχοντες συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης από τους φωτογράφους
αυτής, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του
γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό
με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΟΚ και οι συμμετέχοντες
δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική
αποζημίωση για το λόγο αυτό.
ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους.
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και η ρητή συναίνεση για την εκούσια χρήση και
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε συμμετέχοντα.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και εμφάνισης των δεδομένων και της εικόνας των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα και
τα άλλα κανάλια επικοινωνίας της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(καθώς και σε άλλα ΜΜΕ), συγκεκριμένα στοιχεία των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την συμμετοχή στην εκδήλωση.
Με τη συμμετοχή στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες δίνουν την πλήρη και με ελεύθερη βούληση συναίνεσή τους για τα παρόντα. Οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία όπως δηλώθηκαν
από τους ίδιους (ή τους κηδεμόνες τους) είναι ακριβή και αληθή.
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό υλικό σχετικό με την εκδήλωση.
Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το σύνολο της εκδήλωσης στην Ελλάδα και/ή
το εξωτερικό. Για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι θα συνεργάζονται με τους
εκπροσώπους της Διοργανώτριας και θα εκτελούν τις σχετικές εντολές.
Η ευθύνη ιατρικής εξέτασης των παικτών είναι προσωπική και η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Οι συμμετέχοντες
δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχει βεβαιωθεί από ειδικούς επιστήμονες (ιατρούς) ότι η
φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στους αγώνες.
Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της
ακρίβειας των στοιχείων τους, του αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντα από την εκδήλωση.
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