P.O.Box 56706, CY‐3309, Limassol, Cyprus
Tel:95502030, 97809451
limassolcyclingclub@yahoo.com , info@limassolcycling.eu
www.limassolcycling.eu

Έντυπο Εγγραφής Μέλους
Membership Registration Form
290113

Ονοματεπώνυμο:
Name & Surname:
Διεύθυνση:
Address:
Κινητό Τηλέφωνο:
Mobile Telephone:

Τηλέφωνο οικίας:
Home Telephone:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Email:

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις από τον Όμιλο
I do not wish to receive notices from the Club

Πρόσωπο που θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης:
Contact person in case of emergency:

Τηλέφωνο ανάγκης:
Telephone in case of emergency:

Ιατρικό ιστορικό (όπου απαιτείται):
Medical Conditions (if applicable):
Ημερομηνία γεννήσεως (ηη/μμ):
Date of birth (dd/mm):

Τύπος Ποδηλάτου:
Bike Type:

ROAD

MTB

CITY

BMX

Μέγεθος Φανέλας:
Jersey Size:

Ύψος:
Height:

Άλλες Δραστηριότητες:
Other Hobbies/Activities:

Επάγγελμα:
Occupation:

Δια του παρόντος συμφωνώ να τηρώ τους κανονισμούς και δεοντολογία του
Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού, κατανοώ και συμφωνώ ότι θα συμμετέχω στις
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Όμιλο με αποκλειστική δική μου ευθύνη, ότι
θα εξαρτώμαι στη δική μου ικανότητα να αντιμετωπίζω όλους τους κινδύνους και τις
περιστάσεις μιας υπαίθριας δραστηριότητας και επίσης ότι θα τηρώ τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας. Πρέπει να αποφασίζω αν μια ποδηλατική διαδρομή ή κίνηση είναι
ασφαλής και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου. Αναλαμβάνω να μην βασίζομαι
σε οποιοδήποτε παράσταση γίνετε από τον ‘Ομιλο ή οποιονδήποτε των μελών του σε
σχέση με την επικινδυνότητα ή καταλληλότητα οποιασδήποτε δραστηριότητας του
Ομίλου και ότι θα προβαίνω στη δική μου ανεξάρτητη αξιολόγηση πρωτού
συμμετάσχω σε οποιοδήποτε δραστηριότητα του Ομίλου. Κατανοώ ότι οι ποδηλασίες
του Ομίλου γίνονται για σκοπούς αναψυχής και πρέπει να ποδηλατώ με τρόπο που
είναι ασφαλής για τον εαυτό μου και τους άλλους. Συμφωνώ ότι δεν θα καταλογίζω
καμιά ευθύνη στον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού, σε μέλος της Επιτροπής ή στον
υπεύθυνο διαδρομής σε σχέση με οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά έχω
υποστεί κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης με οποιοδήποτε τρόπο και αν έχει
προκληθεί. Θα συμμετέχω στις εκδηλώσεις του Ομίλου με αθλητοπρέπεια και το
ποδήλατο που θα χρησιμοποιώ θα είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

I hereby agree to abide by the regulations and ethics of the
Limassol Cyling Club, I understand and agree that I will
participate in the events organised by the Club entirely at my
own risk, Ι will rely on my own ability in dealing with all hazards
and situations of an outdoor activity and also follow road traffic
regulations. I must decide whether a club ride route or
movement is safe and within my abilities. I undertake not to
rely on any representation made by the club or any of it
members as to the level of danger or suitability of any club
event and that I will make my own independent assessment
before engaging in any club activity. I understand that Club
rides are for recreational purposes and I must ride in a manner
which is safe to myself and others. I agree that Ι will not attach
any liability whatsoever to the Limassol Cyling Club, a
committee member or the ride leader in respect of any injury,
loss or damage suffered by me in during an event however
caused. I will participate in club events in a sporting manner
and the bicycle I ride is in good working condition.

Παρακαλώ διαβάστε το πιο πάνω πριν υπογράψετε.

Please read above before signing.

Ημερομηνία:
Date:

Υπογραφή:
Signature:

Επικύρωση/Acceptance
Ημερομηνία
Date:

Υπογραφή:
Signature:

Ετήσια συνδρομή μέλους: €15
Membership the annual fee:

Αρ. Απόδειξης
Receipt No.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ο ποδηλατικος Όμιλος Λεμεσού διατηρεί προσωπικά δεδομένα των μελών του. Αυτά
τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της συνδρομής σας, για να σας
δίδεται πληροφόρηση σε σχέση με τον όμιλο, για να δώσει την δυνατότητα να
πραγματοποιούμε τις δραστηριότητες του ομίλου και για να μας παρέχει στατιστικές
πληροφορίες και πληροφορίες διαχείρισης.
Η επεξεργασία των πληροφοριών σας υπόκειται στο νόμο 138(Ι)/2001, όπως
τροποποιήθηκε από καιρό σε καιρό.

Privacy policy and data protection notice
Τhe Limassol Cyling club holds personal data about its
members. This data is used to process your membership,
provide you with information from the club, to enable us to
carry out our membership activities and to provide us with
management and statistical information.
The processing of your information shall be subject to law
138(I)/2001 as amended from time to time.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τον όμιλο παρακαλώ να το
σημειώσετε στο σημείο πιο βρίσκεται πιο πάνω. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή
σας σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση προς τον Όμιλο

If you do not wish to receive notices from the club please
indicate so in the box situated above. You can change your
decision at any time by informing the Club.

