
 

87 Deinokratous str., 115 21, Athens, Greece T: +30 212 0002527, F: +30 27440 26930 
E: info@hocsh.org, U: www.hocsh.org 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «BUSINESS RUN» 2019 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (HOCSH) με το περιοδικό BUSINESS NEWS 
MAGAZINE της εταιρίας Direction Business Network συνδιοργανώνουν  για πρώτη φορά ένα μοναδικό δρομικό 
γεγονός στο Πάρκο Γουδή  την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πάρκο Γουδή 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 πμ. 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 13:00 με το πέρας της τελετής απονομών 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 8:30 πμ 

ΑΓΩΝΕΣ: Απόσταση 5km & 10km 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ: 5km (50min) & 10km (120min) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:           

 
 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: 2,5km - 5km - 7,5km 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Ενήλικες  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για τον αγώνα 5km 

15,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για τον αγώνα 10km 
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Δίνεται δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής σε ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους και εφόσον έχει 
προηγηθεί η αποστολή της δήλωσης συμμετοχής τους. 

Στις συμμετοχές των ανέργων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ανώτατο όριο συμμετοχών το 10% του 
συνόλου των συμμετεχόντων. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν t-shirts, αριθμός εγγραφής (chip), ηλεκτρονική χρονομέτρηση (επίσημος χρόνος 
και κατάταξη), αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αγώνων των 5km και 10km καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει 
αναλάβει εταιρία χρονομέτρησης. Τα ανεπίσημα αποτελέσματα θα αναρτηθούν άμεσα μετά τον τερματισμό και τα 
επίσημα θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες του αγώνα. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τις δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ και αποστείλετε στο info@hocsh.org  

Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε έναν από τους δύο αγώνες της εκδήλωσης. 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους αγώνες μπορεί να γίνει είτε ΑΤΟΜΙΚΑ, είτε ΟΜΑΔΙΚΑ. 

Οι δηλώσεις για τα 5km και 10 km θα πρέπει να σταλούν έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορεί να γίνει: 

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό: 

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού: 5523-055255-394 

IBAN: GR37 0172 5230 0055 2305 5255 394 

Δικαιούχος: Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας   

[ΠΡΟΣΟΧΗ – τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής θα βαρύνουν του συμμετέχοντες]. 

Θα πρέπει εκτός από το ονοματεπώνυμό σας (ατομική δήλωση) ή την επωνυμία της εταιρίας (ομαδική δήλωση) να 
αναγράφετε υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης “Συμμετοχή στον αγώνα δρόμου Business Run 2019”, 
ενώ θα πρέπει να αποστέλλετε άμεσα αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης με φαξ ή email στα στοιχεία 
επικοινωνίας του Οργανισμού. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ Chip – Αριθμών – Πακέτων εγγραφών  

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς των 5km & 10 km θα παραλάβουν με την άφιξή τους από τη γραμματεία της 
διοργάνωσης το chip χρονομέτρησης με τον αριθμό συμμετοχής τους, όπως επίσης και το welcome pack με τα 
αναμνηστικά της διοργάνωσης (t-shirt – δίπλωμα συμμετοχής) από τις  08:30 έως τις 10:00 πμ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ δε θα πραγματοποιηθούν εγγραφές την Κυριακή 29/09/2019.  

  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους 
συμμετέχοντες που θα τερματίσουν στον αγώνα των  5km και 10km. Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες στα 
5km και 10km θα απονεμηθούν αντίστοιχα κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα θέσης. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:  Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον αγώνα με απόλυτη προσωπική 
τους ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό 
έλεγχο.  

 
Οι συμμετέχοντες συναινούν  στη συλλογή και επεξεργασία από τον οργανισμό των προσωπικών 
δεδομένων για την εγγραφή τους στο Business Run 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα 
έχουν οι αρμόδιοι του οργανισμού και  υπάλληλοι του και οι αρμόδιες Αρχές. Έχουν ενημερωθεί ότι  
υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων τους είναι ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ» και έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν σε σχέση με την 
επεξεργασία των δεδομένων να υποβάλλουν αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, 
με αποστολή e-mail στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού, καθώς και να προβούν σε 
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον αγώνα ή τη συμμετοχή 
σας σε αυτόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στους παρακάτω συνδέσμους:  

 

• http://www.hocsh.org/ - Facebook: https://www.facebook.com/HOCSH 
 

• info@hocsh.org - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 212 0002527, FAX: 27440 26930  

  

                                                                                                  Ο Πρόεδρος                                       

                                                                                        Κερασοβίτης Νικόλαος                 
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