Ρήτρα Αποκλεισμού Ευθύνης για το Legion Run
Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από τη συμμετοχή σας. Δεν
έχει σημασία αν έχετε καταχωρήσει τον εαυτό σας ή κάποιος άλλος σας καταχώρησε για να
εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο. Εάν συμμετέχετε, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους πλήρεις όρους και
έχετε συμφωνήσει με τους όρους αυτούς, με την υπογραφή του εισιτηρίου σας και την παρουσίασή του
κατά την εγγραφή.
Θα πρέπει να διαβάσετε τα ακόλουθα προσεκτικά και να υπογράψετε για να σας επιτραπεί η είσοδος
(για τον οποιοδήποτε σκοπό) στο χώρο της Εκδήλωσης (“Εγκαταστάσεις”). Όπως ορίζεται στη
συγκεκριμένη Ρήτρα Αποκλεισμού Ευθύνης αυτοί που απαλλάττονται απο την οποιαδήποτε ευθύνη
(“Απαλλαγμένοι”) περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: (i) Legion Run και τις θυγατρικές της, των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι ιδιοκτήτες, τα μέλη, τους διευθυντές, τους ανώτερους
διευθυντές, τα στελέχη, πρώην και νυν υπαλλήλους, πράκτορες, αντιπροσώπους, τους διαδόχους και
εκδοχείς (συλλογικά, “Legion Run”), (ii) τον ιδιοκτήτη του χώρου, (iii) τυχόν εθελοντές της Εκδήλωσης,
και (iv) οποιουσδήποτε χορηγούς της διοργάνωσης, θυγατρικές του χορηγού και ανάδοχους καθώς και
τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους.
1. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμμετοχή στο Legion Run συνιστά μια φυσικά προκλητική και επικίνδυνη
δραστηριότητα που περιλαμβάνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και/ή το θάνατο.
2. Διαβεβαιώνω ότι είμαι υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση για να συμμετέχω με ασφάλεια στο
Legion Run. Βεβαιώνω επίσης ότι δεν έχω καμία ιατρική σωματική ή ψυχική ασθένεια η οποία θα
επηρεάσει τις δυνατότητές και ικανότητες μου για την ασφαλή συμμετοχή μου στο Legion Run, ή ότι θα
αποτελέσει κίνδυνο προς εμένα ή και σε άλλους συμμετέχοντες.
3. Εθελοντικά, με πλήρη επίγνωση και ελεύθερα αναλαμβάνω όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη συμμετοχή μου στην εκδήλωση, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται και στις δικές μου
πράξεις ή παραλείψεις, στις πράξεις ή παραλείψεις των άλλων (συμπεριλαμβανομένων των
συμμετεχόντων, του προσωπικού ή των θεατών), πτώσεις, ασθένειες, μολύνσεις, επαφή με τους άλλους
(συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων, του προσωπικού ή των θεατών), ολοκληρώνοντας
οποιαδήποτε και όλα τα εμπόδια, ελαττωματικές εγκαταστάσεις και τις επιπτώσεις των καιρικών
συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής θερμότητας ή / και της υγρασίας.
4. Συναινώ σε ιατρική περίθαλψη και μεταφορά προκειμένου να λάβω θεραπεία σε περίπτωση
τραυματισμού μου όπως μπορούν να κρίνουν πιο κατάλληλα το Legion Run, οι εθελοντές ή
επαγγελματίες υγείας και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η Ρήτρα Αποκλεισμού Ευθύνης και Απαλλαγή
καλύπτει κάθε ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με ιατρική περίθαλψη
και μεταφορά που παρέχεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή / και τραυματισμού.
5. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ότι θα εισέλθω σε νερό και σε λάσπες μαζί με τους άλλους
συμμετέχοντες και ότι όλα τα εμπόδια θα είναι βρεγμένα, λασπώδες και ολισθηρά έτσι αυξάνοντας τον
κίνδυνο γλιστρήματος , πτώσεως και τραυματισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι μέρος αυτού του
τύπου δραστηριότητας στην οποία επέλεξα να συμμετάσχω και παρ όλες τις πιθανότητες γλιστρήματος,
πτώσεως και τραυματισμού επέλεξα συνειδητά να αναλάβω οποιονδήποτε ρίσκο.

6. Δεν επιτρέπονται οι καταδύσεις ή οι βουτιές με το κεφάλι σε νερό ή σε λάσπες ή σε οποιαδήποτε
άλλα εμπόδια. Τα νερά είναι ρηχά και υπάρχει πάντα η πιθανότητα όπως υπάρχουν βράχια ή και πέτρες
κάτω από το νερό που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Έτσι, καμία κατάδυση δεν
επιτρέπετε!!!
7. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η Ρήτρα Αποκλεισμού Ευθύνης ισχύει για όλες και κατά όλη την διάρκεια
όλων των εκδηλώσεων ή και εορτασμών του Legion Run οι οποίες διεξάγωνται από το Legion Run ή και
από τους χορηγούς ή και συνεταίρους ή και προμηθευτές και από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή και
εταιρεία που σχετίζεται με την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Legion Run.
8. Κατανοώ, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ορισμένα από τα εμπόδια περιλαμβάνονυν πέρασμα μέσα
από νερό, που δεν έχει εξεταστεί για χημικά προϊόντα, ασθένεια ή μόλυνση.
9. Αντιλαμβάνομαι ότι η διαδρομή της Εκδήλωσης μπορεί να περιέχει άγρια ζώα, έντομα και φυτά.
10. Απαλλάττω, αποκλείω, παραιτούμαι και συνομολογώ να μην μηνύσω τους “Απαλλαγμένους” από
κάθε ευθύνη προς εμένα, τους προσωπικά εκπροσώπους μου, εκδοχείς, κληρονόμους και πρώτου
βαθμού συγγενείς, για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, υποχρεώσεις, μηνύσεις, τέλη, παράπονα,
διαμάχες, ζημιές, έξοδα ή δαπάνες οποιουδήποτε είδους, φύσης ή περιγραφής, άμεσες ή έμμεσες, εκ
του νόμου ή στα ίδια κεφάλαια, σε σύμβαση ή σε αδικοπραξία, ή αλλιώς, αν είναι γνωστή ή άγνωστη,
που προκύπτει από ή συνδέεται με τη δική μου (ή του ανηλίκου παιδιού μου) παρουσία στην
εκδήλωση ή στις εγκαταστάσεις της, έστω και αν προκαλούνται από την ενεργητική ή παθητική
αμέλεια των Απαλλαγμένων από οποιαδήποτε ευθύνη.

Συμφωνίες εγγραφής και συμμετοχής
Κανόνες: Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι θα συμμορφώνομαι με όλες τους γραπτούς ή/και αναρτημένους
κανόνες του Legion Run, καθώς και όλων των γραπτών και/ή αναρτημένων κανόνων του χώρου
συμμετοχής. Περαιτέρω συμφωνώ ότι θα συμμορφώνομαι με όλες τις οδηγίες και αποφάσεις του Legion
Run και ή του προσωπικού του. Επίσης συμφωνώ ότι δεν θα αμφισβητήσω τους ως άνω κανόνες, ή
οποιεσδήποτε οδηγίες και αποφάσεις μου δοθούν υπό οποιαδήποτε περίσταση ή και οποιαδήποτε
στιγμή.

Επείγουσες περιπτώσεις καθυστερήσεις ή ακυρώσεις: Αναγνωρίζω ότι το Legion Run με δική του
μονομερή απόφαση μπορεί να καθυστερήσει, να τροποποιήσει, ή και να ακυρώσει την εκδήλωση σε
περίπτωση όπου επικρατήσουν φυσικές ή τεχνητές συνθήκες έκτακτης ανάγκης οι οποίες θα
καταστίσουν την διαχείριση της εκδήλωσης αδικαιολόγητα δυσχερής ή και ανασφαλής. Συμφωνώ ότι
"έκτακτη ανάγκη" εννοείται οποιαδήποτε περίπτωση πέραν του ελέγχου του Legion Run,
συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένο από: ισχυρούς άνεμους, δυνατή βροχή ή χαλάζι, θύελλα,
ανεμοστρόβιλος, σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατικές πράξεις, φωτιά, απειλούμενη ή πραγματική
απεργία εργασίας, δυσκολία ή διακοπή των εργασιών, εξεγέρσεις, πόλεμος, δημόσια καταστροφή, και
αναπόφευκτα ατυχήματα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Legion Run
όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι εγώ δεν θα έχω

οποιοδήποτε δικαίωμα επιστροφής σε εμένα της αξίας του εισιτηρίου εισόδου το οποίο έχω πληρώσει
ή οποιουδήποτε άλλου εξόδου το οποίο έχω καταβάλει σε σχέση με το Legion Run, εκτός στην περίπτωση
εκείνη όπου η Εκδήλωση ακυρώνεται από τους Διοργανωτές του Legion Run για άλλου λόγους εκτός από
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Κανόνες συμμετοχής: αντιλαμβάνομαι ότι το Legion Run έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες ή υποδείξεις
σχετικές με την ασφαλή μου συμμετοχή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή και με συναφείς
δραστηριότητες ακόμη και να τερματίσει την συμμετοχή μου στην εκδήλωση ή και σε συναφείς
δραστηριότητες Οποιαδήποτε στιγμή το κρίνουν αναγκαίο για να προστατεύσει την ασφάλεια των
συμμετεχόντων, θεατών και προσωπικού, και/ή την προώθηση ισότητας και το πνεύμα του Legion Run.
Αποκλεισμός από την Εκδήλωση: Αντιλαμβάνομαι ότι το προσωπικό του Legion Run μπορεί να άμεσα
να αποκλείσει και να διώξει από την εκδήλωση ή και τον χώρο της εκδήλωσης τον οποιονδήποτε
παρακούσει τους κανόνες, οδηγίες, αποφάσεις, ή και νόμους, ή που η συμπεριφορά του θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια ή επηρεάζει αρνητικά ένα άτομο, τις εγκαταστάσεις, ή περιουσία οποιουδήποτε
τύπου ή είδους,
Επιστροφές: Αντιλαμβάνομαι ότι όλα τα τέλη και συναφή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών
αγορών προϊόντων, εισιτήρια θεατών και δωρεές) που καταβάλλονται για το Legion Run, δεν
επιστρέφονται για οποιοδήποτε λόγο ή και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων,
αλλά χωρίς να περιορίζεται σε τραυματισμούς, σε προβλήματα προγραμματισμού, και/ή περίπτωση
ακύρωσης.
Στάση και συμπεριφορά: Συμφωνώ επίσης να παρουσιάζω κατάλληλη συμπεριφορά ανά πάσα στιγμήνα επιδεικνύω σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, και συμμετέχω
με ένα συναδελφική και θετική στάση.
Αλκοόλ και ναρκωτικά: Βεβαιώνω ότι δεν είμαι και ότι κατά την ημερομηνία της εκδήλωσης του Legion
Run θα είμαι, κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή και ναρκωτικών που θα επηρεάζουν αρνητικά ή κατά
κανένα τρόπο την δυνατότητά μου για την ασφαλή συμμετοχή μου στην εκδήλωση. Περαιτέρω
καταλαβαίνω ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος μετά την εκδήλωση αποθαρρύνεται από το Legion Run
και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση μου να καταναλώσω αλκοόλ κατά τη
στιγμή εκείνη. Περεταίρω αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η κατανάλωση αλκοόλ κατά την διάρκεια της
συμμετοχής μου στην εκδήλωση απαγορεύεται ρητά.
Σε άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται η αγορά ή και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όταν
βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Legion run ή και καθ΄όλη την διάρκεια των
εκδηλώσεων του Legion Run.
Ειδικοί κανόνες: Αναγνωρίζω και συμφωνώ όπως συμμορφώνομαι ρητά με τους ακόλουθους κανόνες:
1. Η ούρηση το πλύσιμο και η αφόδευση απαγορεύεται εκτός των προκαθορισμένων χώρων.
2. Απαγορεύεται η χρήση ρούχων, αξεσουάρ ή εξοπλισμού που δημιουργεί περιττό κίνδυνο για τους
συμμετέχοντες, θεατές ή το προσωπικό.
3. Θα υπακούω στις αστικές και ποινικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών της
τροχαίας.

Φωτογράφιση: Αντιλαμβάνομαι ότι οποιασδήποτε ή και όλες οι φωτογραφίες, βιντεογραφήσεις,
ηχογραφήσεις, και/ή των ληφθούν κατά τη διάρκεια του Legion Run, από το Legion Run ή θυγατρικές του
εταιρείες επιχειρήσεις ή τους εντεταλμένους του Legion Run , ή/και τα μέσα ενημέρωσης θα είναι
αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Legion Run. Παραχωρώ το δικαίωμα ή και την άδεια ή και την εξουσία
στο Legion Run να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία, βιντεογράφηση και ηχογράφηση για οποιοδήποτε
νόμιμο σκοπό συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα στην προώθηση, διαφήμιση και
μάρκετινγκ.
Nόμιμη ηλικία: Δηλώνω ότι θα είμαι τουλάχιστον 18 ετών μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Legion
Run. Νόμιμη ηλικία είναι η ηλικία των 18 ετών.
Ταυτότητα: Απαραίτητη για όλους είναι η επίδειξη έγκυρης ταυτότητας στην είσοδο.
Τελική προειδοποίηση: Tραυματισμoί, σοβαροί τραυματισμοί ή και θάνατος μπορεί να προκληθεί από
αυτή την εκδήλωση. Σας καλούμε να επανεξετάσετε τη συμμετοχή σας!

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι όλους τους όρους και κανονισμούς που αναφέρονται στο
παρών έγγραφο.
Υπογραφή συμμετέχοντα

…………………………………………………..
Όνομα συμμετέχοντα

………………………………………………..

