
 

 

Οδηγός ορθής συμπλήρωσης και υποβολής των Εντύπων 
CRCU (CYPRUS RALLY Covid Unit), email covid19cyprusrally@gmail.com, τηλέφωνο 22313233 

 

Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πιο κάτω Έντυπα: 
1. Profile 1 Attendees List, 2. Profile 2 Attendees List, 3. Stakeholder Commitment, 4. Self-Declaration, 5. Attendee 
Commitment. 
 Όλα τα Έντυπα θα πρέπει να παραδοθούν τυπωμένα και υπογραμμένα στην γραμματεία του αγώνα την 
καθορισμένη μέρα πριν τον αγώνα. 
 Όλα τα Έντυπα θα πρέπει να σταλούν συμπληρωμένα και υπογραμμένα στον COVID-19 Delegate στο email 
covid19cyprusrally@gmail.com για σκοπούς ελέγχου ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά.  
 Το σχετικό email θα έχει σαν θέμα το όνομα της Ομάδας / Οργανισμού / Εταιρείας που υποβάλει τα Έντυπα.  
 Τα έντυπα “Profile 1 Attendees List” και “Profile 2 Attendees List” είναι σε μορφή Excel για δική σας ευκολία. 
Θα πρέπει να συμπληρωθούν και σταλούν σε μορφή EXCEL χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. 

 

Οδηγός ορθής συμπλήρωσης του “Profile 1 Attendees List” 
 "Profile 1 Attendees" είναι τα άτομα που θα βρίσκονται στις περιοχές "High Density Areas". 
 "High Density Areas" θεωρούνται το Service Park, ο χώρος Τεχνικού Ελέγχου, το Κέντρο Αγώνα (Αρχηγείο), 
το Γραφείο Τύπου. 
Θα πρέπει να αναφέρονται: 
 Ονομασία Ομάδας / Οργανισμού / Εταιρείας που υποβάλει το Έντυπο “Profile 1 Attendees List”. 
 Το υπεύθυνο άτομο όπου θα χειρίζεται όλα τα θέματα Covid-19. 
 Ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας. 
 Τα καθήκοντα του καθενός. 
 Ημερομηνία που προγραμματίζει ή έχει πραγματοποιήσει την εξέταση Covid-19 μαζί με αντίγραφο της 
εξέτασης. 
 Ημερομηνία που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού. 

 Ημερομηνία και αντίγραφο πιστοποιητικού νόσησης από Covid-19. 
 Επιβεβαίωση ότι έχει υπογράψει και υποβάλει τα Έντυπα “Attendee Commitment” και “Self-Declaration”. 
 Ο χώρος διαμονής του κατά την διάρκεια του Cyprus Rally. 
 

Οδηγός ορθής συμπλήρωσης του “Profile 2 Attendees List” 
 "Profile 2 Attendees" είναι τα άτομα που θα βρίσκονται ΜΟΝΟ στις περιοχές "Low Density Areas". 
  "Low Density Areas" θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες περιοχές όπως οι Ειδικές Διαδρομές, "Media Zones" 
κλπ. 
Θα πρέπει να αναφέρονται: 
 Ονομασία Ομάδας / Οργανισμού / Εταιρείας που υποβάλει το Έντυπο “Profile 2 Attendees List”. 
 Το υπεύθυνο άτομο όπου θα χειρίζεται όλα τα θέματα Covid-19. 
 Ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας. 
 Επιβεβαίωση ότι έχει υπογράψει και υποβάλει τα Έντυπα “Attendee Commitment” και “Self-Declaration”. 
 O χώρος διαμονής του κατά την διάρκεια του Cyprus Rally. 
 

Οδηγός ορθής συμπλήρωσης του “Stakeholder Commitment” 
Θα πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει δυο (2) αντίγραφα ο Υπεύθυνος της ομάδας. 
 

Οδηγός ορθής συμπλήρωσης των Εντύπων “Self-Declaration” και “Attendee Commitment”   
Θα πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει από ένα έντυπο το κάθε άτομο που αναφέρεται στα έντυπα “Profile 1” 
και “Profile 2 Attendees List”. 


