ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

-Κάθε εθελοντής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
-Εθελοντές της διοργάνωσης θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει
απαντητικό μήνυμα τοποθέτησης.
-Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους.
-Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον εθελοντή κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι
απολύτως αληθή.
-Στο πρόγραμμα εθελοντισμού του AMA δύναται να γίνουν δεκτοί όλοι οι ενήλικοι και οι ανήλικοι από την
ηλικία των 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συνοδεύονται από τον γονέα ή κηδεμόνα τους. Στην περίπτωση αυτή η
αίτηση υποβάλλεται από το γονέα/κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους
αυτούς.
-Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο
συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς το ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και την
Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
-Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους
σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
του εθελοντή, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο
συγκεκριμένο σκοπό.
-Όλοι οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθόλη τη διάρκεια
διεξαγωγής του και μετά
-H γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους εθελοντές
-Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά το εθελοντικό τους έργο από
φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη
λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του
γεγονότος.
-Οι εθελοντές 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 στο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 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.
-Οι εθελοντές στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των
καθηκόντων τους 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.
-Ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση
τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο εθελοντής ή συμμετέχων στη
διοργάνωση ή θεατής αυτής.
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φορούν την μπλούζα του εθελοντή για να είναι διακριτοί και
αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φέρουν εμφανώς (επάνω από τον ιματισμό) τη διαπίστευση
που ορίζει το χώρο και το σημείο εθελοντικής απασχόλησης
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε
καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε
συνεννόηση με τον/την Υπεύθυνο/-η του Τμήματος Εθελοντισμού
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του
σταθμού εθελοντικής απασχόλησης
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης υπογράφουν με την άφιξη και την αναχώρηση στο
παρουσιολόγιο και ενημερώνουν άμεσα για απουσία ή καθυστέρηση άφιξης - χωρίς υπογραφή ο εθελοντής
θεωρείται απών/απούσα
-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ενημερώνουν άμεσα τον ομαδάρχη για απουσία

-Η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου
ταυτοποίησης. Άλλο άτομο μπορεί να τα παραλάβει για λογαριασμό του εθελοντή, μόνο εάν έχει ενημερωθεί
με ηλεκτρονικό μήνυμα το γραφείο εθελοντισμού από τη δηλωθείσα, κατά την αίτηση του εθελοντή,
ηλεκτρονική διεύθυνση ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση
-Η διαπίστευση είναι προσωπική, μή μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη
τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης
-Σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση παραδίδεται υποχρεωτικά στον/στην Υπεύθυνο/-η του Τμήματος
Εθελοντισμού
-Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ο εθελοντής θα αποκλείεται
από την επόμενη διοργάνωση.
-Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης
ανήκει στο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου.
-Δεν επιτρέπεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού σε οποιονδήποτε.
-Η χρήση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μόνο για
τους σκοπούς της διοργάνωσης
-Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν
υπογράψει κατά την αποχώρηση στο παρουσιολόγιο της ομάδας.
-Σε περίπτωση διπλής τοποθέτησης θα πρέπει να υπογράψουν και στα δύο παρουσιολόγια.
-Η βεβαίωση συμμετοχής αναρτάται στην ιστοσελίδα/καρτέλα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες
μετά τη λήξη του
-Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου
κρίνει ότι είναι απαραίτητο
-Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη τοποθετήσει τον
εθελοντή- ομάδα σε θέση που έχει σημειώσει στην αίτηση, δεδομένου ότι πρωτεύει η κάλυψη των αναγκών
του Αγώνα με ορθολογικά κριτήρια και δευτερευόντως σύμφωνα με την επιθυμία που έχει σημειωθεί στην
αίτηση ή να του ζητήσει να αποχωρήσει από τη διοργάνωση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.
-Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε
μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο
της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.

TERMS OF PARTICIPATION - VOLUNTEERING PROGRAM
• Each volunteer participates in the event on his / her own free will.
• Volunteers of the event are those who have submitted the online application and have received a placement
response message. By submitting the application, the volunteers fully accept all terms. All adults and minors
starting from the age of 13 and over may participate in the organization. Minor volunteers can participate
under the condition that they are accompanied by their parents/guardians. In this case, the application is
submitted by the person in charge of the group or the parent / guardian who exercises parental responsibility,
and fully accepts these conditions.
• If the application / declaration of participation is submitted by a third party, it is considered that the participant
agrees to make available his / her personal data to MEAS TRITON and the Organizing Committee through the
third person.
• With the application form, the participant agrees that his / her personal data are processed for the purpose of
the race course. Any other processing of the personal data of the volunteer is only possible upon the consent
of the data subject for the specific stated purpose.
• All volunteers must respect and abide by the race regulations before, during and after the race.
• General training session is mandatory for all volunteers.
• Volunteers of the event consent to photos being taken during their voluntary work by the photographers and
the official Photographic Agency of the event, as well as their image being taken during the video recording,
filming or other visual recording of the event. The volunteers of the event agree with the use of these
downloads and their reproduction in combination with their full name. The relevant commercial rights of the
above concern only MEAS TRITON and the participants have no right of the above photographic or other
downloads, nor the right of full or partial compensation for this reason.
• Participants in the event consent to the use of the image taken during their duties from the organizers,
sponsors or other affiliates of the event for publicity and future promotion, without any right of full or partial
compensation for this reason.
• MEAS TRITON and the Organizing Committee of the race bear no responsibility of an injury, damage or any
other sort of harm to the volunteer or participant in the event or spectator.
• During voluntary work, volunteers ought to wear the volunteer T-shirt so as to be distinct and recognizable by
runners and viewers.
• During voluntary work, the accreditation that defines the placement and the exact spot of voluntary work
must be visible (above clothing).
• During voluntary work, volunteers must be present in the position they were placed and under no
circumstances change their place voluntarily during the races. Change of position is only possible when the
Volunteer Program Office advises accordingly on the situation.
• During the voluntary work, volunteers must follow the instructions of the team-leader of each volunteer
station.
• During the voluntary work, volunteers ought to sign upon their arrival and departure by filling in the
attendance list and immediately notify the Volunteer Program office and their team-leader for the absence or
delay of arrival. Without a signature in place, the volunteer is considered absent.
• In the course of the voluntary work volunteers must immediately inform the team leader in case of absence.
• Receipt of clothing and accreditation is completed by showcasing identity or any other additional legal
identification document. A third party may receive them on behalf of the volunteer only if the Volunteer's Office
has been informed through the volunteer's application, via an e-mail or via a certified statement.
• Accreditation is personal, non-transferable and involves the presence of the person selected in the specific
placement of the voluntary work.
• In the event of a absence, accreditation is obligatorily delivered to the Volunteer Program Office.
• In the event of an absence on the day of the race without prior notice, the volunteer will be excluded from the
upcoming event.
• The material managed by volunteers during their work in all areas of the event belongs to MEAS TRITON
and is available according to the instructions of the authorized/ responsible person.

• It is not allowed to dispose any of the material to anyone.
• The use of the materials is realized always in accordance with the instructions laid down by the Organizing
Committee and only for the purposes of the organization.
• A certificate of attendance will be received by all those who have successfully completed their voluntary
tasks .
• The certificate of participation is posted on the website tab for volunteering, 15 working days after the end of
the event.
• The Organizing Committee may set a morning and an afternoon shift of voluntary work based on the need.
• In regard to the placement, the Organizing Committee together with the Volunteer department reserves the
right to change the sector that the volunteer or group has filled in the application, in case it is necessary for the
needs of the race.
• Participation in the Volunteer Program does not constitute in any way a job but it is only a voluntary offer of
services

