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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Σύλλογος Δρομέων Ύδρας ως κύριος διοργανωτής, ο Δήμος 

Ύδρας ως συνδιοργανωτής καθώς  και η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει 

την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής των αγώνων, πάντα στέκονταν με αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στη διοργάνωση, ώστε όλοι οι αθλητές, εθελοντές, 

συνοδοί, επισκέπτες του νησιού, χορηγοί, τοπικοί και ξένοι φορείς, 

επαγγελματίες και γενικά όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος και εμπλέκονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στο Hydra’s Trail Event να αποκομίζουν τα μέγιστα 

οφέλη από τη συμμετοχή τους. 

Καθ’ όλα τα έτη από την πρώτη διοργάνωση, πριν από 7 χρόνια, μέχρι 

σήμερα, πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και θα συνεχίσει να είναι η ασφάλεια 

όλων. Εξάλλου τα μέτρα, που λαμβάνονται κάθε χρόνο στον τομέα της 

ασφάλειας των αγώνων, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

Αυτές τις στιγμές, οι ραγδαίες και πρωτόγνωρες εξελίξεις αναφορικά με 

την πανδημία του κορωνοϊού, σε συνάρτηση με την προσπάθεια της 

Πολιτείας και των Αρχών να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του, μας 

αναγκάζουν δυστυχώς και με μεγάλη λύπη να αποφασίσουμε τη 

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

του Hydra’s Trail Event το οποίο είχε προγραμματιστεί για το διάστημα         

4 και 5 Απριλίου 2020. 

Αναμφίβολα για όλους εμάς είναι  μια δύσκολη αλλά απαραίτητη 

απόφαση, η οποία  λήφθηκε με πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της 

κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας και θα συμβάλλει, στο μέτρο που 

μας αναλογεί, στην αποτροπή εξάπλωσης της επικίνδυνης νόσου. 

http://www.hydrastrail.gr/
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Φυσικά, λόγω του γεγονότος της μη διεξαγωγής  του Hydra’s Trail 

Event λόγω ανωτέρας βίας, από τη Διοργανώτρια Αρχή αποφασίστηκε η 

εξ ολοκλήρου επιστροφή του ποσού συμμετοχής στους δικαιούχους.  

Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε 

όσους έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους για το Hydra’s Trail Event 2020, 

να στείλουν στο refund@hydrastrail.gr αίτημα επιστροφής του ποσού στο 

οποίο να αναφέρουν α) την Τράπεζα από την οποία αρχικώς μετέφεραν το 

ποσό συμμετοχής, β) το ΙΒΑΝ και γ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ο 

οποίος είχε καταθέσει το ποσό για λογαριασμό του, τα οποία θα πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου 2020. Σε περίπτωση που 

κάποιος είχε καταθέσει από τον τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό για τη 

συμμετοχή άλλου αθλητή, θα πρέπει να το αναφέρει στο μήνυμά του.  

Παρακαλούμε πολύ η επικοινωνία για την διαδικασία επιστροφών να 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην παραπάνω email διεύθυνση!!! 

  

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Hydra’s Trail Event 
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