
Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου    

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Ο σκοπός αυτού του εντύπου είναι να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ως γονέας και/ή κηδεμόνας ώστε το παιδί του οποίου τα 
στοιχεία θα συμπληρωθούν κατωτέρω, να δύναται να συμμετάσχει στον Παγκύπριο Διαγωνισμό μαγειρικής. Το παρόν έντυπο 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την καταλληλότητά του παιδιού να μπορούν να εκτιμηθούν 
πριν από την έναρξη του διαγωνισμού για αυτό και επιζητούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που θα αναφερθούν σε αυτό. . 
Συμπληρώστε την ενότητα ιατρικών πληροφοριών και τη δήλωση συγκατάθεσης.  Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου δηλώνει 
ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, απώλειας ή ζημιάς.  

Όνομα παιδιού:   

Ημερομηνία 
Γεννήσεως: 

 

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

   

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το παιδί έχει: Τις τελευταίες 4 εβδομάδες το παιδί είχε: 

Οποιαδήποτε αλλεργία 
στο δέρμα: 

  Οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια:   

Οποιαδήποτε αλλεργία 
στα φάρμακα: 

  Επικοινωνία με οποιονδήποτε με μολυσματική 
ασθένεια: 

  

Καλή όραση: 
 

  Οποιαδήποτε διάρροια ή έμετος:   

Καλή ακοή: 
 

  Συνταγογραφούμενα φάρμακα:   

Βρογχίτιδα, άσθμα ή 
παράπονα στο στήθος: 

   COVID -19:   

Διαβήτη: 
 

      

Λιποθυμίκα επεισόδια: 
 

      

Έχει περιορισμούς στην κανονική φυσική ικανότητα: 
 

  

Το παιδί έλαβε έγχυση τετάνου τα τελευταία 5 χρόνια: 
 

  

Το παιδί είχε πρόσφατα σοβαρό σωματικό τραυματισμό: (Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες) 
 

  

Το παιδί λαμβάνει σήμερα ιατρική περίθαλψη: (εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες) 
 

  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΟΥ 

 

Το παιδί  αναμένεται να συμπεριφέρεται με υπεύθυνο τρόπο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 
Πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες από τον επιβλέποντα υπεύθυνο και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες  που παρέχονται από 
την οργανωτική επιτροπή του ΣΑΚ, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας. Η χρήση προστατευτικού 
εξοπλισμού/ ένδυσης είναι υποχρεωτική. Για την ασφάλεια των παιδίων και τη φήμη του ΣΑΚ οι γονείς καλούνται να 
ενισχύσουν την ανάγκη υποδειγματικής συμπεριφοράς σε όλη την διάρκεια του διαγωνισμού πριν από αυτον.  

 

 

Ο υπογεγραμμένος, ως γονέας / νομιμός κηδεμόνας  του προαναφερόμενου παιδιού, δίνει  τη συγκατάθεσή του για να 
συμμετάσχει στον παγκύπριο διαγωνισμό μαγειρικής HO.RE.CA. Γαστρονομιά -  EXPO 2021 και δηλώνει ότι έχει διαβάσει 
προσεκτικά το παρόν έντυπο και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού. Επίσης δηλώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν 
έντυπο είναι ακριβής, αληθής και ολοκληρωμένη.  

 
Ημερομηνία: ________________________________________________________ 
 
 
Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα _____________________________________                    
 
 
Υπογραφή _________________________________________________________ 
 


