ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2018 – 2019
Όροι Συμμετοχής
Η INTERSPORT (Διοργανωτής) προκηρύσσει το πανελλήνιο τουρνουά
ανεξαρτήτων ομάδων ποδοσφαίρου 2x2 από 15 Δεκεμβρίου 2018 έως 30
Σεπτεμβρίου 2019 το οποίο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την εταιρεία
LIBERO S&T.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. Δικαίωμα να αγωνιστούν έχουν άτομα ηλικίας:
α) Ηλικιακή κατηγορία U13 (Γεννηθέντες τα έτη 2007, 2008, 2009)
β) Ηλικιακή Κατηγορία U15 (Γεννηθέντες τα έτη 2005, 2006)
γ) Ηλικιακή Κατηγορία U17 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 2003, 2004)
δ) Ηλικιακή Κατηγορία U21 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 1998, 1999, 2000, 2001,
2002)
1.2. Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει από δυο (2) έως τρεις (3) παίκτες.
1.3. Οι ομάδες αγωνίζονται σε αγώνες 2x2 και έχουν το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσουν έως έναν αναπληρωματικό παίκτη.
1.4. Κάθε ομάδα που δηλώνει συμμετοχή θα αγωνιστεί στο ηλικιακό γκρουπ που
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της.
1.5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φέρουν μαζί τους στα σημεία όπου
διεξάγεται το Τουρνουά όπου θα συμμετέχουν, ταυτότητα, διαβατήριο (ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο-κρατικό έγγραφο που φέρει φωτογραφία, όνομα και
ημερομηνία γέννησης).
1.6. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος σε όσα τουρνουά επιθυμεί,
συμπληρώνοντας κάθε φορά την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής.
1.7. Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στο ίδιο τουρνουά
περισσότερες από μια φορές υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα του
αποκλείστηκε από το τουρνουά και η νέα του συμμετοχή γίνεται με νέα ομάδα η
οποία έχει διαφορετική σύνθεση παικτών
1.8. Δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο τουρνουά.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.1. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:
α) Μέσω της ιστοσελίδας www.intersportcagefootball.gr
β) Στα σημεία όπου θα διεξαχθούν τα τουρνουά, συμπληρώνοντας τη σχετική
αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία.

2.2. Παράλληλα, η γραμματεία κάθε τουρνουά θα συνεχίσει να δέχεται έντυπες
αιτήσεις κατά τη διάρκεια του κάθε τουρνουά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις
(αιτήσεις προς συμπλήρωση θα υπάρχουν στη γραμματεία)
2.3. Αποδεκτή συμμετοχή γίνεται αυτή, η οποία έχει όλα τα στοιχεία, που
απαιτούνται (όνομα ομάδας, ηλικιακό γκρουπ, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, τόπος διεξαγωγής αγώνων, στοιχεία επικοινωνίας αρχηγού ή
κηδεμόνα και την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής).
2.4. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή επιτρέπεται μέχρι και τριάντα (30) λεπτά
πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας, είτε συμπληρώνοντας νέα
αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία είτε τροποποιώντας αναλόγως την αρχική
αίτηση συμμετοχής.
2.5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ονομασία ομάδας (και
σε επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), που θεωρεί χλευαστική,
υβριστική, ρατσιστική ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτή. Η νέα ονομασία
θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα. Σε περίπτωση εμμονής της ομάδας σε
ακατάλληλη ονομασία, η ομάδα θα αποκλείεται από το τουρνουά.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Το τουρνουά αποτελείται από 3 ΦΑΣΕΙΣ.
3.1. ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Συμμετέχουν οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή με κάποιον από τους
τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» και η
αίτηση τους έχει γίνει αποδεκτή από τον Διοργανωτή.
Οι ομάδες κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα τοποθετούνται σε groups, ο ακριβής
αριθμός και μέγεθος των οποίων θα οριστεί από τη γραμματεία την ημέρα των
αγώνων, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.
Οι ομάδες θα αγωνίζονται είτε σε ομίλους των τριών ομάδων, είτε σε αγώνες
Knock-Out, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Στην περίπτωση των ομίλων τριών ομάδων, οι δύο πρώτες ομάδες της
βαθμολογίας θα προκρίνονται στην επόμενη φάση. H νίκη έχει αξία 3 βαθμών, η
ισοπαλία 1 βαθμού και ήττα αξία 0 βαθμών, όπως το κανονικό ποδόσφαιρο. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή τριών ομάδων ισχύουν κατά σειρά τα εξής κριτήρια
ισοβαθμίας: Α. οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, Β. Η διαφορά τερμάτων στα
μεταξύ τους παιχνίδια, Γ. Η συνολική διαφορά τερμάτων, Δ. Κλήρωση. Ο
διαχωρισμός σε ομίλους ή ορισμός του αριθμού των γύρων των Knock-Out
αγώνων θα οριστεί από τη γραμματεία την ημέρα του τουρνουά. Αντίστοιχα, θα
ορίζεται και ο αριθμός των ομάδων που προκρίνονται στη ΦΑΣΗ 2 του τουρνουά.
Παράλληλα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προκρίνει στη ΦΑΣΗ 2 μέχρι
2 ομάδες με Wild Cards, τα κριτήρια των οποίων θα γνωστοποιούνται σε όλες τις

ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων κάθε τουρνουά. Τα κριτήρια των Wild Cards
θα ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Διοργανωτή και δεν επιδέχονται
αμφισβήτησης.
3.2. ΦΑΣΗ 2: ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΗΣ/ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Συμμετέχουν οι ομάδες που έχουν προκριθεί από τη ΦΑΣΗ 1.
Η ΦΑΣΗ 2 αποτελείται από αγώνες knock-out. Η διαμόρφωση των ζευγαριών των
πρώτων αγώνων της ΦΑΣΗΣ 2 είναι κατ’ αποκλειστικότητα απόφαση του
Διοργανωτή.
3.3. ΦΑΣΗ 3: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ
Στη ΦΑΣΗ 3 θα συμμετάσχουν δυο (2) ομάδες από κάθε ηλικιακή κατηγορία από
κάθε τουρνουά/πόλη.
Το σύστημα διεξαγωγής της ΦΑΣΗΣ 3, θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή
στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από
την πραγματοποίηση του.
Από τους αγώνες της ΦΑΣΗΣ 3 θα αναδειχθούν οι πρωταθλήτριες ομάδες του
τουρνουά σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.
3.4. Ο Διοργανωτής διατηρεί κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα να
τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το Σύστημα Διεξαγωγής των Αγώνων. Οι
αποφάσεις του Διοργανωτή είναι οριστικές και δεσμευτικές από όλους τους
συμμετέχοντες.

4. ΠΟΛΕΙΣ/ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
4.1. Οι αγώνες της ΦΑΣΗΣ 1 και της ΦΑΣΗΣ 2 θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες και
στα σημεία που θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη
διεξαγωγή των τουρνουά.
4.2 Οι αγώνες της ΦΑΣΗΣ 3 θα διεξαχθούν στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση
όλων των παραπάνω τουρνουά. Η ακριβής ημερομηνία και το σημείο διεξαγωγής
της ΦΑΣΗΣ 3, θα ανακοινωθούν από τον Διοργανωτή σε εύλογο χρονικό
διάστημα πριν από τη διεξαγωγή τους.
4.3 Ο Διοργανωτής διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αλλαγής των σημείων
και ημερομηνιών διεξαγωγής των αγώνων όλων των φάσεων.
5. ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ
5.1. Για τις ομάδες κάθε ηλικιακής κατηγορίας που θα προκριθούν στη ΦΑΣΗ 3,
παρέχονται από τον Διοργανωτή τα παρακάτω:
-

Φιλοξενία μίας (1) διανυκτέρευσης με πρωινό

-

Μετακινήσεις των ομάδων από το ξενοδοχείο προς τον τόπο διεξαγωγής των
αγώνων της ΦΑΣΗΣ 3 και αντίστροφα (αν χρειαστεί)
Οι παραπάνω παροχές ισχύουν μόνο για τις ομάδες που έχουν προκριθεί στη
ΦΑΣΗ 3 από τα τουρνουά πόλεων εκτός των Αθηνών και ισχύουν για έως 3
παίκτες ανά ομάδα συν έναν συνοδό για τις ομάδες που έχουν παίκτες κάτω των
18 ετών.
Στις παροχές δεν συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση των ομάδων από και προς
την Αθήνα.
5.2. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποια ομάδας να συμμετάσχει στη ΦΑΣΗ 3, ο
Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να την αντικαταστήσει με την πρώτη
επιλαχούσα από την ίδια πόλη/τουρνουά κ.ο.κ.
5.3. Οι Νικήτριες ομάδες της ΦΑΣΗΣ 3 σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, θα κερδίσουν
ένα μεγάλο έπαθλο για όλους τους παίκτες (έως 3) της ομάδας. Το δώρο θα
ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή πριν την έναρξη της διεξαγωγής της ΦΑΣΗΣ 3.
5.4. Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με τα έπαθλα θα καθοριστούν από τον
Διοργανωτή κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια. Τα βραβεία δεν
εκχωρούνται και πρέπει να γίνουν αποδεκτά όπως απονέμονται. Δεν μπορεί να
γίνει καταβολή μετρητών ή άλλη υποκατάσταση, εκτός εάν γίνει από τον
Διοργανωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει το έπαθλο με
άλλο, εάν αυτό καταστεί μη διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο.
5.5.. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για
παράδειγμα τα έξοδα για την παραλαβή του δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή
κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου
τις νικήτριες ομάδες. Μετά την απονομή του δώρου στη νικήτρια ομάδα, ο
Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή
αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος της νικήτριας ομάδας/παίκτη/
παικτών αυτής ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια
της διοργάνωσης ή εξ αφορμής του απονεμηθέντος δώρου, όπως για
παράδειγμα σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κτλ.
Με τη δήλωση συμμετοχής, θα θεωρείται ότι οι παίκτες της νικήτριας ομάδας
έχουν αποδεχτεί, συμφωνήσει και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις.

6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2
•
•
•
•

Σε κάθε ομάδα αγωνίζονται 2 παίκτες.
Δεν υπάρχει τερματοφύλακας.
Το γκολ είναι έγκυρο όταν η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή της εστίας.
Οι αμυνόμενοι παίκτες απαγορεύεται να κινούνται εντός της μικρής
περιοχής της εστίας τους. Σε περίπτωση που αμυνόμενος παίκτης κινηθεί
εντός της μικρής του περιοχής προκειμένου να αποτρέψει κάποιο γκολ, τότε

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

καταλογίζεται 1η μπλε κάρτα στην ομάδα (προειδοποίηση). Στην δεύτερη
μπλε κάρτα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει πέναλτυ.
Η ομάδα που δέχεται γκολ, ξεκινάει την επίθεση της από το δικό της μισό
γήπεδο ενώ, οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας πρέπει να βρίσκονται στο
άλλο μισό. (Η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας δεν είναι
υποχρεωμένη να περιμένει τους αντιπάλους να πάρουν τις θέσεις τους,
μπορεί να ξεκινήσει να παίζει).
Κάθε αγώνας διαρκεί minimum 2 ½ λεπτά (η ακριβής διάρκεια θα ορίζεται
από τον Διοργανωτή πριν την έναρξη των αγώνων).
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα καταφέρει να σκοράρει τα περισσότερα γκολ
στη διάρκεια του αγώνα.
Αν υπάρχει ισοπαλία, οι ομάδες θα παίξουν επιπλέον 30 δευτερόλεπτα στην
διαδικασία του «Χρυσού Γκολ».
Αν και μετά τη διαδικασία του «Χρυσού Γκολ» παραμένει ισοπαλία τότε και
οι δύο ομάδες θα αποκλειστούν (σε περίπτωση Knock out αγώνα).
Αν σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού κάποιος παίκτης πραγματοποιήσει
«Ποδιά (ή τούνελ)», τότε η ομάδα του κερδίζει αυτόματα χωρίς να έχει
σημασία ποιο είναι το σκορ εκείνη τη στιγμή ή πόσος χρόνος απομένει
ακόμα. (Μια ποδιά θεωρείται επιτυχημένη μόνο όταν ο παίκτης που την
επιχειρεί περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου και την
πάρει ξανά χωρίς να την έχει ακουμπήσει άλλος παίκτης ή ο τοίχος.
Απαγορεύονται τα τάκλιν.
Δεν επιτρέπονται η χρήση των αγκώνων και γενικότερα το τζαρτζάρισμα.
Δεν επιτρέπεται ο χλευασμός στους αντιπάλους.
Δεν επιτρέπεται η στήριξη επάνω στο κλουβί για να προστατευτεί η κατοχή
της μπάλας.
Η βαρύτητα του παραπτώματος και η εφαρμογή της αντίστοιχης ποινής
(τεχνική ποινή, φάουλ ή αποβολή) κρίνεται αποκλειστικά από τον διαιτητή
του αγώνα και μόνο από αυτόν.
Στα φάουλ, οι ομάδες επιστρέφουν στο μισό γήπεδο που τους αντιστοιχεί
ώστε ο παίκτης που κέρδισε το ελεύθερο λάκτισμα να το εκτελέσει.
Το πέναλτυ θα έχει σημείο εκτέλεσης τη γραμμή της περιοχής της ομάδας
που το κέρδισε με σκοπό την επίτευξη τέρματος στην αντίπαλη εστία χωρίς
τερματοφύλακα ή άλλο εμπόδιο.
Αλλαγές επιτρέπονται μόνο μετά την έγκριση του διαιτητή και σε νεκρό
χρόνο.
Ο παίκτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του
διαιτητή, σε περίπτωση δε, αρνήσεώς του αποβάλλεται από τον αγώνα.
Σε περίπτωση αποβολής ποδοσφαιριστή η ομάδα του αγωνίζεται με παίκτη
λιγότερο για το υπόλοιπο του αγώνα.
Οι αποφάσεις του Διαιτητή είναι τελικές και δεν αλλάζουν.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων.
8. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

8.1. Για κάθε αγώνα ορίζεται ένας διαιτητής με ευθύνη του Διοργανωτή.

9. ΠΟΙΝΕΣ
Με σκοπό την τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων
του τουρνουά, ο τεχνικός διευθυντής του τουρνουά έχει το δικαίωμα να
αποβάλλει όποιον παίκτη αναπτύξει ανάρμοστη συμπεριφορά εντός ή εκτός του
αγωνιστικού χώρου.

10. ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
10.1. Οι ομάδες θα αγωνίζονται με διακριτικά φανελάκια που θα προσφέρει ο
Διοργανωτής.
10.2. Υπεύθυνοι για την ορθή χρήση των αθλητικών υλικών (Μπάλες, διακριτικά
φανελάκια) καθώς και για την επιστροφή τους στην γραμματεία του τουρνουά
είναι αποκλειστικά οι αρχηγοί των ομάδων που αγωνίζονται.
10.3. Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα
(ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια κλπ.).
10.4. Οι παίκτες μπορούν να φορούν γυαλιά οράσεως με την προϋπόθεση ότι θα
δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και
ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συμμετοχή στη διοργάνωση σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων και σε περίπτωση
ανηλίκου ο γονέας ή κηδεμόνας του δηλώνει ότι έχει προηγουμένως ενημερωθεί
πλήρως για τους κατωτέρω σκοπούς, τρόπους και διάρκεια συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την ορθή
διεξαγωγή όλων των φάσεων του συγκεκριμένου τουρνουά ποδοσφαίρου.
Α. Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
Ο Διοργανωτής δεσμεύεται και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού
νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και
ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) «για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»).
Ο Διοργανωτής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
που καταχωρούνται για την διεξαγωγή του τουρνουά INTERSPORT Cage Football.
Β. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, την
επεξεργασία και προστασία τους καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων σας,
μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο email dpo@fourlis.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή
210-6293011.
Γ. Τί δεδομένα συλλέγουμε
Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη
διαφάνεια και σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της
εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της
ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για
την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω
και είναι τα ακόλουθα:
o
Ονοματεπώνυμο
o
Ημερομηνία Γέννησης
o
Φύλο
o
Αριθμός Τηλεφώνου
o
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και το τουρνουά INTERSPORT Cage Football θα
διεξαχθεί σε δημόσιους ή δημόσια προσβάσιμους χώρους οπότε ειδικώς
ενημερώνεστε ότι κατά την διάρκεια του τουρνουά θα ληφθεί οπτικοακουστικό
υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) των αγώνων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από
τον Διοργανωτή για την προβολή και την προώθηση της διοργάνωσης στα ΜΜΕ,
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο. Δεν είναι εφικτή τεχνικά η
κάλυψη του τουρνουά χωρίς την παρουσίαση ή με την επιλεκτική απόκρυψη των
συμμετεχόντων, οπότε κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με την εγγραφή του για
την πιθανότητα να εμφανίζεται σε αυτό το οπτικοακουστικό υλικό.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Διοργανωτής δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την
κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής
κατηγορίας) για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
Δ.
Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα
Ο Διοργανωτής συλλέγει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα απευθείας από τους
τους συμμετέχοντες, με την συμπλήρωση των στοιχείων τους κατά την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής είτε εγγράφως είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εγγραφών http://intersportcagefootball.gr/registration/. Για την διεξαγωγή των
αγώνων του INTERSPORT Cage Football, περιλαμβανομένης της συλλογής και
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των λοιπών αιτημάτων των
συμμετεχόντων, ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί την εταιρεία LIBERO S&T, ως
εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του. Η εν λόγω εταιρεία δεσμεύεται
ήδη συμβατικά για την τήρηση όλων των υποχρεώσεών της όπως αυτές
προκύπτουν από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και το ρόλο της ως εκτελών την επεξεργασία.

Ε.
Σκοπός Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εξυπηρέτηση της
αίτησής σας συμμετοχής και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης, ως
διοργανωτής και ως συμμετέχων, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης του τουρνουά ποδοσφαίρου INTERSPORT Cage Football και
συγκεκριμένα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την ενημέρωσή τους
σχετικά με τους όρους διεξαγωγής του αγώνα, την εισαγωγή των στοιχείων τους
στους πίνακες κατάταξης, την ανάδειξη των νικητών και λοιπές σχετικές
ενέργειες.
Επίσης χρησιμοποιούμε το οπτικοακουστικό υλικό των αγώνων για την προβολή
του τουρνουά INTERSPORT Cage Football και του Διοργανωτή στα ΜΜΕ και το
διαδίκτυο.
ΣΤ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - επικαιροποίηση
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση
μπορεί να είναι:
α. Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας
σύμβασης δηλαδή να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, μετά από αίτηση του, να
συμμετέχει στις διάφορες Φάσεις του τουρνουά INTERSPORT Cage Football.
β. Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς
διεξαγωγής της διοργάνωσης, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής
χρήσης από κάποιον συμμετέχοντα, την δημοσίευση της ιδιότητας του
Διοργανωτή καθώς επίσης και για την προβολή του τουρνουά και του
Διοργανωτή.
γ. Εμπορική Επικοινωνία: Ο Διοργανωτής δύναται να επικοινωνεί με τους
συμμετέχοντες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου
πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που
αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο INTERSPORT Cage Football
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους
σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον ο λήπτης της
επικοινωνίας δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία.
Ζ.
Αποδέκτες δεδομένων
Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους
ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε
αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων των συμμετεχόντων στο τουρνουά
INTERSPORT Cage Football δύνανται να είναι:
i.
Οι αρμόδιοι εργαζόμενοι του Διοργανωτή.
ii.
Οι φορολογικές ή ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.
iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΣΙΠΕΤΖΗΣ ΟΕ»
(LIBERO S&T) η οποία έχει αναλάβει την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη του
αγώνα καθώς και την διαχείριση των ηλεκτρονικών και χειρόγραφων εγγραφών,
την αποστολή e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής και ενημέρωσης σχετικά με
πληροφορίες για τον τουρνουά, την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων και

γενικά όσων θεμάτων σχετίζονται με την ορθή διεξαγωγή του τουρνουά
INTERSPORT Cage Football.
Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων οι εργαζόμενοι αλλά και οι συνεργάτες του
Διοργανωτή συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού
Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ) για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την
προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Διοργανωτής απαιτεί από εργαζόμενους
καθώς και τους τρίτους συνεργάτες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και
διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων
των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και
διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
Η. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για
σχετικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις και αθλητικά νέα καθώς και για τα προϊόντα
και υπηρεσίες του και άλλες προωθητικές ενέργειες για την εξυπηρέτηση
παρόμοιων σκοπών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή
οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας
του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής τους στο τουρνουά
INTERSPORT Cage Football της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης
(άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή
την επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση κάθε συμμετέχων διατηρεί διαγραφής από
τα newsletter του Διοργανωτή οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.
Θ. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
Ο Διοργανωτής θα διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για χρονικό
διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις
συναλλακτικές σας σχέσεις με τον Διοργανωτή, την εγκυρότητα της διοργάνωσης
καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής σας (όπου
αυτή υφίσταται) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δύνανται να
παραμένουν ως πληροφορίες για τον εκάστοτε εγγεγραμμένο συμμετέχοντα
προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των
δεδομένων του από τον Διοργανωτή και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων
των μερών. Επίσης τα δεδομένα επικοινωνίας κάθε συμμετέχοντα θα
διατηρούνται για όσο χρόνο αυτός δεν αντιτάσσεται στην λήψη της ως άνω
εμπορικής ενημέρωσης από τον Διοργανωτή.
Ι.
Δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Ως συμμετέχων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε
αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς

οποιαδήποτε χρέωση, εκτός αν το αίτημα σας είναι επαναλαμβανόμενο και
καταχρηστικό. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας
δώσουμε αυτά τα δεδομένα.
β. να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και ο
Διοργανωτής να προβεί στην διόρθωση τους.
γ. να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ο Διοργανωτής
να προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι
ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική
διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων
σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν
μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.
δ. να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από τον Διοργανωτή των προσωπικών
σας δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον
οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
ε. να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον Διοργανωτή των
προσωπικών σας δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον
λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
στ. να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο
φορέα/οργανισμό στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική
αρχή.
ζ. να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα ) εφόσον δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε
τα δεδομένα και την απάντηση στα αιτήματα σας.
Ο Διοργανωτής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο
αίτημά/στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την έγκυρη υποβολή
τους. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον
ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των
αιτημάτων, μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας.
Κ.
Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:
Ο Διοργανωτής καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του
εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το
δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή
παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή
πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους
(συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την
διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της
πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο
ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα
συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την
κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής
και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε
συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την
τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών
και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής και οι

εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του δεσμεύονται να διατηρούν το
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή
επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για σκοπό
άλλο από αυτό που δηλώνεται ανωτέρω χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή
συγκατάθεση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από
τον νόμο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των στοιχείων του και την αποδοχή της συμμετοχής του στο
τουρνουά, κάθε παίκτης (ή κηδεμόνας σε περίπτωση ανηλίκου) δηλώνει
υπεύθυνα ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.
Σε περίπτωση ανηλίκου, ο κηδεμόνας δηλώνει επίσης με ατομική του ευθύνη και
γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι είναι κηδεμόνας του συγκεκριμένου ανηλίκου.
Α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιγράφονται παραπάνω.
Β) Όλοι οι παίκτες της ομάδας συμμετέχουν στο INTERSPORT CAGE FOOTBALL
2X2 με δική τους ευθύνη. Οι Διοργανωτές δεν παρέχουν καμία ασφάλιση ζωής,
ιατρική ή υπαιτιότητας για οποιαδήποτε ασθένεια, ατύχημα, τραυματισμό,
απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή τους ή κατά την
παρακολούθηση του INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2. Παρόλα αυτά οι
διοργάνωτές θα έχουν μεριμνήσει να υπάρχει Ιατρός κατά την διάρκεια των
αγώνων, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους αγωνιζόμενους.
Γ) Κάθε συμμετέχων στο INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2 (ή κηδεμόνας σε
περίπτωση ανηλίκου) ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής της ομάδας του στο
τουρνουά, βεβαιώνει ότι με σύμφωνη γνωμάτευση ιατρού, οι παίκτες της
ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
Δ) Κάθε συμμετέχων στο INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2 παραιτείται από κάθε
απαίτηση εναντίον των Διοργανωτών και των χορηγών/συνεργατών του
τουρνουά για κάθε ζημιά ή βλάβη που τυχόν υποστεί ή προκαλέσει σε τρίτους
από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια του Τουρνουά.
Ε) Αποδέχονται αμετάκλητα και άνευ όρων να μη θεωρήσουν υπεύθυνους και
να αποζημιώσουν τους Διοργανωτές του INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2 για
οποιαδήποτε απαίτηση, ποσό, κόστη, ζημίες ή έξοδα (που περιλαμβάνουν, χωρίς
να περιορίζονται σε αυτά, κόστη δικαστικής αγωγής και/ή εύλογα νομικά έξοδα)
που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή ζημία
που ίσως συμβεί κατά τη συμμετοχή τους ή κατά την παρακολούθηση του
INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2.
Ζ) Όλοι οι παίκτες εξουσιοδοτούν αμετάκλητα και εις το διηνεκές τον
Διοργανωτή, τις εταιρίες του Ομίλου Φουρλή και εκείνους που δρούν με την
άδεια τους όπως πρακτορεία, διαφημιστικές εταιρίες κτλ που υλοποιούν τις
προωθητικές ενέργειες για λογαριασμό τους (οι «Εταιρίες») να χρησιμοποιούν,

μεταδίδουν, δημοσιεύουν, επιδεικνύουν και να έχουν τα πνευματικά δικαιώματα
των φωτογραφιών, των φωτογραφικών πορτραίτων, σχεδίων, βίντεο, ταινιών,
οπτικών αναπαραγωγών, της φωνής των συμμετεχόντων, και άλλες χρήσεις της
εικόνας τους ολόκληρο ή μέρος αυτών, το όνομα τους και οποιαδήποτε δήλωση,
αναπαραγωγή, βιογραφική πληροφορία, συνεντεύξεις και συστάσεις από
αυτούς/ες ή που τους αποδίδονται αυτολεξεί ή όχι, καθώς και οποιαδήποτε
επεξεργασία ή περικοπή που θα δημιουργηθεί από αυτές (το «Υλικό»), σε
οποιοδήποτε μέσο ή μέσα σήμερα γνωστά ή που θα αναπτυχθούν μελλοντικά
παγκοσμίως, και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα ή σελίδες, αφίσες,
μετακινούμενες αφίσες, εσωτερικές ή εξωτερικές αφίσες κτλ. (η «Επιτρεπόμενη
Χρήση»).

Είναι κατανοητό πως οι «Εταιρίες» δεν είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν
το παραπάνω «Υλικό» με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν
ότι οι «Εταιρίες» είναι οι ιδιοκτήτες του «Υλικού» και κατέχουν όλα τα
δικαιώματα του «Υλικού» για πάντα και παντού στον κόσμο σε όλα τα μέσα
τώρα γνωστά ή που θα αναπτυχθούν μετέπειτα, και σε όλες τις γλώσσες,
αναγνωρίζοντας ότι οι «Εταιρίες» δεν υποχρεούται να πληρώσουν αμοιβή ή
έσοδα σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή άλλο τρίτο μέρος για την χορήγηση των
προαναφερόμενων δικαιωμάτων.
Οι «Εταιρίες» απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την άδεια
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των αξιώσεων για δυσφήμηση
χαρακτήρα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, αλλοίωση ή απατηλό αποτέλεσμα σε
σύνδεση με την επιτρεπόμενη χρήση, είτε διεθνής είτε όχι και οι συμμετέχοντες
παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να ελέγξουν ή να εγκρίνουν το τελικό προϊόν ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό ή την χρήση που μπορεί αυτά να έχουν. Οι «Εταιρίες»
δεν θα χρησιμοποιήσουν τα υλικά εκτός από την «Επιτρεπόμενη Χρήση» τους για
να προωθήσουν το τουρνουά INTERSPORT CAGE FOOTBALL 2X2, αλλά δεν είναι
υπεύθυνες για την χρήση ή κακή χρήση αυτών από άλλους εκτός του ελέγχου
τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία προσωπικών σας
δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της γραμματείας
Αν επιθυμείς να διαγραφείς από τα Newsletter παρακαλώ ακολούθησε τα
παρακάτω βήματα:
α. επικοινωνία με την γραμματεία
β. Πατάς Unsubscribe στο newsletter που έλαβες

