F7 Kick-Off Soccer Tournament
ΟΝΟΜΑ

ΟΜΑΔΑΣ :
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WEEKEND KICK OFF SOCCER TOURNAMENT

Tο αθλητικό κέντρο SPORTCAMP διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου 7x7 από 10-Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2020.
1. Με την εγγραφή των ομάδων από τους αρχηγούς αυτών στο τουρνουά, οι συμμετέχοντες των ομάδων αποδέχονται την επιθυμία την εταιρία ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.,
να διατηρούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), για να γνωστοποιούν με συμβατικά και / ή ηλεκτρονικά μέσα προσφορές, ενημερωτικά έντυπα, και / ή
ενημερώσεις σχετικά με υπάρχοντα ή νέα προϊόντα που αφορούν στους συμμετέχοντες, χωρίς ΚΑΜΙΑ οικονομική ή άλλη επιβάρυνση των μελών. Χρήση των στοιχείων
των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται. Σε περίπτωση που στο μέλλον, οι συμμετέχοντες επιθυμούν τη βεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή
των στοιχείων τους στο σχετικό αρχείο μας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97, μπορούν να μας ενημερώσουν εγγράφως, με σχετική επιστολή
προς την ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε., περιοχή Κατουνίστρα, Λουτράκι, τηλ. 27440.2399.
2. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ονομασία ομάδας που θεωρεί χλευαστική, υβριστική ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή
η ομάδα στην επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ καλείται με το όνομα της γεωγραφικής περιοχής από όπου προέρχεται ή το επίθετο του αρχηγού της.
3. Η ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει από 7 έως 10 παίκτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλες ομάδες της διοργάνωσης.
4. Ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν πριν την λήξη του αγώνα και έχοντας προσκομίσει η ομάδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5. Το κόστος συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται στα 40,00€ ανά αγώνα.
6. Με την λήξη του αγώνα οι ομάδες θα πρέπει να υπογράφουν το φύλλο αγώνος. Σε περίπτωση που αυτή δεν συμφωνεί με το τελικό αποτέλεσμα το παιχνίδι μένει ανοικτό
για να αποφασίσει η αγωνοδίκης επιτροπή για την τύχη του. (2 διοργανωτές, διαιτητής).
7. Όλα τα φύλλα αγώνος και η φόρμες εγγραφής φυλάσσονται από τον διοργανωτή μέχρι το πέρας της διοργάνωσης σε περίπτωση ενστάσεως.
8. Όλοι οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 50λεπτών (2x25).
9. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει την συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Soccer Challenge 2021 που θα λάβει χώρα 4-6 Ιουνίου στο Λουτράκι &
Ποδοσφαιρικό Sport Kit (T-shirt, shorts)

Χορηγοί επικοινωνίας:

Αποδοχή όρων συμμετοχής.
Η συμμετοχή στην διοργάνωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεσή μου με τους όρους συμμετοχής δια μέσω της υπογραφής, μου.
Με την υπογραφή μου αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής της διοργάνωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα όπως επίσης βεβαιώνω
παράλληλα ότι όλοι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες με σύμφωνη γνωμάτευση γιατρού.
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