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Ασφάλεια: 

1. Για τη προστασία παιδιών και γονέων που θα συμμετάσχουν απαιτείται ο 

κάθε κηδεμόνας συνοδός να προσκομίσει στη γραμματεία, φωτοτυπία 

αρνητικού rapid-test για covid-19 που έχει κάνει ο ίδιος, έως και 48 ώρες 

πριν, ή αποδεικτικό εμβολιασμού του ή αποδεικτικό νόσησης covid. Τα 

αποδεικτικά κρατούνται από τη διοργάνωση με εντολή ΕΟΔΥ. 

Δείτε το ισχύον πρωτόκολλο εδώ 

2. Κατά την είσοδο θα υπάρξει υποχρεωτική θερμομέτρηση των κηδεμόνων 

συνοδών και απολύμανση χεριών.  

3. Δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ή είσοδος στους χώρους διεξαγωγής 

των αγώνων στο κοινό, μόνο σε ένα κηδεμόνα ανά παιδί. 

Κανονισμός Αγώνα: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες 3 έως 4 ετών και 4 έως 5 

ετών και αγωνίζονται ανά 5 άτομα, αγόρια και κορίτσια μαζί. 

2. H διοργάνωση παρέχει στο κάθε αγωνιζόμενο παιδί ποδήλατο ισορροπίας, 

σκουφάκι κεφαλής μιας χρήσης, κράνος ποδηλατικό και δύο επαγγωνίδες.  

3. Τα παιδιά τα ντύνουν οι γονείς τους, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για τη 

συμπεριφορά τους.  

4. Οι αγώνες διεξάγονται ανά μια ώρα χρόνου εκκίνησης (9:30 – 10:30 – 11:30  

και 17:30 -18:30 -19:30) για λόγους ασφαλείας και να αποφεύγεται η αναμονή 

και η κούραση των παιδιών και ενημερώνεστε ηλεκτρονικά πριν τη δράση. 

5. Η προσέλευση στο χώρο για επιβεβαίωση στη γραμματεία της εγγραφής, 

την παράδοση δικαιολογητικών covid και παραλαβή αριθμού συμμετοχής, 

γίνεται 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα κάθε αγώνα δηλ. 9:00 – 10:00 – 

11:00  και 17:00 -18:00 -19:00 αντίστοιχα. 

6. Κατά τη διάρκεια του κάθε αγώνα, ένας από τους γονείς μπορούν να 

εμψυχώνει το παιδί, ακολουθώντας το εκτός  κλειστού αγωνιστικού χώρου. 

7. Στο τέλος κάθε αγώνα όλα τα παιδιά βραβεύονται σε χώρο απονομών, με 

μετάλλια και δωράκια ενώ φωτογραφίζονται από τους γονείς τους και μόνο 

από αυτούς.  

8. Με το τέλος της βράβευσης εάν επιθυμεί ο γονιός μπορεί να παραμείνει στο 

χώρο με το παιδία του, ως θεατής. 

9. Η διοργάνωση για λόγους προσωπικών δεδομένων και ειδικά παιδιών θα 

δημοσίευση πολύ λίγες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και βίντεο με τα 

πρόσωπα των παιδιών καλυμμένα, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν 

δημοσιευθούν από άλλες πηγές φωτογραφίες των παιδιών. 
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