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Γενικοί Όροι Συμμετοχής στην Ολυμπιακή 

Λαμπαδηδρομία 

 

 

Γενικοί Όροι: 

 
• Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία επί Ελληνικού εδάφους διοργανώνεται από την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή η οποία θέτει τους Γενικούς όρους , τους όρους συμμετοχής , εγγραφής , 

παραλαβής και κάθε άλλους τυχόν όρους και κανονισμούς. 

• Ο συμμετέχων λαμβάνει μέρος στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, σεβόμενος τους 
κανονισμούς που τη διέπουν, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη και τις αρχές του, ιδίως δε 
δεν έχω τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ και δεν έχω καταδικασθεί για 
αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά τη νομοθεσία.  
 
• Ο συμμετέχων υποχρεούται να τρέξει σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής του υποδειχθεί 
από την ΕΟΕ, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή του στην  περιοχή της 
επιλογής του. 
 
• Η στολή και η δάδα που θα του χορηγηθούν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενα πώλησης. 
    
• Σε περίπτωση κωλύματος η θέση Λαμπαδηδρόμου δεν μεταβιβάζεται. 
 
• Ο συμμετέχων συμφωνεί ότι η παρούσα αποτελεί τη μοναδική αίτηση που υποβάλλει για τον 
σκοπό αυτό. 
 
• Ο συμμετέχων συμφωνεί στην χρήση (εκτός διαφημιστικής) των προσωπικών του στοιχείων 
από την ΕΟΕ , για τις ανάγκες και μόνο της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας 
 

• Στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 16 ετών . 

• Στην περίπτωση συμμετοχής  ανηλίκων, δηλαδή κάτω των 18 ετών, στην Ολυμπιακή 

Λαμπαδηδρομία η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την 

υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη 

συμμετοχή του τέκνου στη διοργάνωση. 

• Οι συμμετέχοντες στην εκάστοτε διοργάνωση «Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία» της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής επί Ελληνικού εδάφους, γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους 

ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον 

αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους. 

• Κάθε Λαμπαδηδρόμος συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση. 

• Κάθε Λαμπαδηδρόμος συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη 

ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να 

συμμετάσχει. 

• Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 

τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη 

διοργάνωση. 
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• Στην διοργάνωση «Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία» μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και 

εγκαίρως εγγεγραμμένοι Λαμπαδηδρόμοι. 

• Οι συμμετέχοντες Λαμπαδηδρόμοι οφείλουν να φέρουν την επίσημη στολή και δάδα , που τους 

έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο, μέσω της Ε.Ο.Ε. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από την διαδικασία. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης 

πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Λαμπαδηδρομίας και μετά. 

• Η «Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία» πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί από τους 

διοργανωτές, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή 

άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχει το δικαίωμα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  να αποφασίσει 

την καθυστέρηση , αναβολή , μεταβολή ή την ακύρωση της διοργάνωσης ανάλογα με τις 

επικρατούσες συνθήκες. 

• Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως υπεύθυνη της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής 

του προγράμματος της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, των όρων - κανονισμών συμμετοχής και 

διεξαγωγής της διοργάνωσης χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανακοίνωση στα Μέσα και ανάρτηση 

στη ιστοσελίδα της. 

• Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης 

συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.  

• Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για 

σκοπούς ασφάλειας, σύνταξης καταλόγου συμμετεχόντων, στατιστικών στοιχείων καθώς και 

δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που 

παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση της 

διοργάνωσης. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν 

επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της διοργάνωσης. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του 

υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό. 

• Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Ασφαλιστική 

Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο διεξαγωγής της 

Λαμπαδηδρομίας με σκοπό την ασφάλισή τους σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της. 

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά 

τη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας 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. 

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις 

ώρες διεξαγωγής της Λαμπαδηδρομίας 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 οπτική καταγραφή του γεγονότος. Οι 

συμμετέχοντες 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 στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  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 φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων που πιθανώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της Ε.Ο.Ε ή του Επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου της διοργάνωσης, είναι ορατές από  

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό με βάση τις 

συμβατικές υποχρεώσεις της Ε.Ο.Ε. Κάθε φωτογραφία δύναται να αγοραστεί από τον 

ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου της 
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διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων δύναται να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές 

για θέματα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα παράγραφο επεξεργασία. 

Όροι Εγγραφής: 

• Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως διοργανώτρια της «Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας» έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές συμμετοχών χωρίς πρότερη ενημέρωση. 

• Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην διοργάνωση «Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία» είναι δυνατή 
μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
διοργάνωσης (www.hoc.gr) ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή. 

• Η υποβολή αίτησης είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει με τους όρους της 
διοργανώτριας Ε.Ο.Ε και λαμβάνοντας σχετική ηλεκτρονική ή άλλου είδους απόδειξη. 

• Απαγορεύεται η υποβολή περισσοτέρων της μίας  αίτησης συμμετοχής στην ίδια Λαμπαδηδρομία 
από τον ίδιο συμμετέχοντα. Μη έγκυρες αιτήσεις, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολουθούν 
τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση. 

• Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων αιτήσεων συμμετοχής (αντικατάσταση Λαμπαδηδρόμου) δεν είναι 
δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών αιτήσεων της διοργάνωσης 
, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

• Η επίσημη ενδυμασία Λαμπαδηδρόμου , παρέχεται από την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή Ο.Α 

προς την Ε.Ο.Ε μετά από σχετική πρόβλεψη . 

• Μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής στην Λαμπαδηδρομία δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο 

επιλεγέν μέγεθος επίσημης στολής Λαμπαδηδρόμου εκ μέρους του δρομέα . 

• Αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος επίσημης στολής του Λαμπαδηδρόμου μπορεί να πραγματοποιήσει  

η  Ε.Ο.Ε και μόνο  σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του επιλεγμένου μεγέθους από τον δρομέα , 

την δεδομένη στιγμή  . 

• Μετά το πέρας διαδικασίας η Ολυμπιακή δάδα και η επίσημη στολή Λαμπαδηδρόμου , μένουν 

στην κατοχή του Λαμπαδηδρόμου . 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση της Ολυμπιακής δάδας και της επίσημης στολής 

που δίνονται δωρεάν ως αναμνηστικό συμμετοχής από την Οργανωτική Επιτροπή Ο.Α στην Ε.Ο.Ε. 

 

Όροι Παραλαβής : 

• Η επίσημη στολή Λαμπαδηδρόμου παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους 
δρομείς αποκλειστικά και μόνο από την Ε.Ο.Ε ως διοργανώτρια τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 
που θα ανακοινωθούν, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. 
διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος Λαμπαδηδρόμος μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο 
άτομο να παραλάβει την επίσημη στολή Λαμπαδηδρόμου  από την Ε.Ο.Ε ως άνω, είτε με 
εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική 
του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο 
ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου Λαμπαδηδρόμου. 

•  Η Ολυμπιακή δάδα παραδίδεται στον Λαμπαδηδρόμο την ημέρα και λίγο πριν την έναρξη 

διαδικασίας , μόνο μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας , του σημείου εκκίνησης , της επίσημης 

στολής και οποιασδήποτε κατασκευής (κατηγορία ΑΜΕΑ) , από την Ε.Ο.Ε. 

 

 

http://www.hoc.gr/


4 
 
Όροι Συμμετοχής την Hμέρα  Λαμπαδηδρομίας: 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών 

και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν 

τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα. 

• Η πρόσβαση και αποχώρηση των Λαμπαδηδρόμων , στην περιοχή ,στο σημείο εκκίνησης και   

στο σημείο τερματισμού , γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη , εκτός αν τεχνικοί  ή άλλοι λόγοι 

επιβάλουν την μεταφορά τους με μέσο που θα διαθέτει η Ε.Ο.Ε ως διοργανώτρια.  

• Η πρόσβαση στην περιοχή και στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση σε μη εγγεγραμμένους Λαμπαδηδρόμους. 

• Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στην 
αίτηση συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά 
ιατρικά δεδομένα.(κατηγορία ΑΜΕΑ) 

• Η χρήση αμαξιδίου , άλλου είδους τροχήλατου μέσου ή άλλου τεχνικού μέσου , επιτρέπεται κατά 
τη διάρκεια διαδρομής  είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον  άτομο , για την μεταφορά 
της Ολυμπιακής Φλόγας , μόνο σε περίπτωση που αυτό δηλωθεί εγκαίρως και ελεγχθεί από τον 
υπεύθυνο ασφάλειας της Ε.Ο.Ε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος 
συμμετέχων μετά του συνοδού του , ενδέχεται να κληθούν σε άμεση αποχώρηση από τη 
διοργάνωση. 

• Επιτρέπεται στον Λαμπαδηδρόμο κατηγορίας ΑΜΕΑ η χρήση ειδικής κατασκευής  για την 

συγκράτηση της Ολυμπιακής δάδας , μόνο μετά από δήλωση χρήσης και ελέγχου για λόγους 

ασφάλειας από την Ε.Ο.Ε  . 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση της επίσημης στολής Λαμπαδηδρομίας. 

• Απαγορεύεται ο Λαμπαδηδρόμος κατά την διαδικασία να φορά καπέλο , σκούφο , γυαλιά ηλίου ή 

οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ , πέραν αυτών που περιλαμβάνει η επίσημη στολή και διαθέτει η 

εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή Ο.Α στην Ε.Ο.Ε.  

• Το μήκος μιας διαδρομής Λαμπαδηδρόμου συνήθως ορίζεται από 200μ. – 400μ. με χρονική 

διάρκεια τα 5-10 λεπτά.  

• Επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή συνοδού ( πχ. σε περιπτώσεις κατηγορίας ΑΜΕΑ ) ή 

παιδιού , δίπλα και πίσω από τον Λαμπαδηδρόμο  , μόνο σε περίπτωση δήλωσης του και έγκρισής 

του για λόγους ασφαλείας από την Ε.Ο.Ε. 

•  Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της Ολυμπιακής δάδας πριν την έναρξη διαδικασίας και 

συμμετοχής του Λαμπαδηδρόμου  για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του μηχανισμού 

της. 

 

 

 


