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ΠΡoΣ ΣΩMΑTEΙA ΚΑΙ oMAΔΕΣ
THΣ ΔYNAMHΣ ΣK.o.E.
ΘEMΑ : ΣEMΙNAΡΙO EKΠAΙΔEYTΩN ΣKoΠoBoΛHΣ

Σαg 1νωρiζoυμε 6π οιiμιφωvα με απ6φαοη τoυ Δ.Σ. ηζ, η ΣK.o.E διοργανriνει oτην AΘriνα 29
& 30/09/20|2 oτo 0λυιπιακ6 Αθλητικ6 Κ6vτoo ΑΘηνιbν (o.Α.Κ.Α..) <ΣΠYΡoΣ ΛoYHΣl, oτηι,

09:30 Εγγραφ69
09:3Ο 14:30 Σταθερ6g Στ6xoq
16:30 . 20:30 Σκoπoβoλη Ι.P.S.C
Ο8:30 _

. o

κιiθε ενδιαφερ6ιιεvoζ πρ6πει απαραiτητα να ο.υμπληρcboει ιξvτυπo αiτηoη (πoυ
ην oπoiα θα καταΘ6oει oτo Σωματεio τoυ li oτη ΣK.o.Ε.. μα(i uε

επιoυνd,πτεται).

o

ΣK.o.E. στηγ EΘγικιi Tριiπεξα Eλλdδoζ,
To οεμινd'ριo απoτελεiται απ6 τρε1ζ διδακπκ69 εν6ητεg: Σταθερoυ Στ61oυ. Πηλινου
080/480562-31 τηζ

Στ6χου και Σκoπoβoληg Ι.Ρ.S.C, των oπoiων η παρακoλoιiΘηoη εiναι υπo1ρεωτικl,1.
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διδακτιιr1 εv6ητα περιλαμβιiνει Θ€ματα

αoφιiλειαc

και

καvor'ιoμιιilι,

διεξαγrιγηg των αγωνιoμιdτωv τoυ Αθ2'l1ματοq τηg Σκoπoβoληg.
To ερωτημιατoλ6γιo τωv εξετιioεωv €1ει αυvoλικd, ερωηoειq oι oποiεg Θα αναφθροvται
oπq θεριατικ6q εν6ητεg πoυ Θα διδα1Θolir,
Εκπαιδευτ6ξ oκoπoβοληg Θα oνoμαoθofν 6σοι απαvΦσoυv επιτυ1ιbg τoυλd,1ιoτoν oτo
90% τωv ερωτlioεcον που Θα δo0ot]ν.
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επιτυχ6ντε9 oτιg εξετdoειg θα λιiβoυν ο1ετικr] βεβαiωoη ηq ΣK,o.Ε. και Δελτio
Εκπαιδευη Σκoπoβoξq.
oι υποψ]φιoι εκπαιδευτ69 πρfπει να βρiοκοvται οτo 1ιbρo ηq διοργιiναloηc του
σεμιvαρioυ το αoγ6τερo οτιg Ο8.30 πμ, πρoοκoμiζoνταg ην αoτυνoμικi1 τoυc ταυτoητα
και τo ΔΕ'.ΣΚ. (Δελτio ΣκοπευΦ) oε ιoγιi.
Kαλoιjνται τα Σωματεiα ηq δfvαμηg ΣK.o.E η και oι ενδιαφερ6μιενoι. να απooτεiλουr,
oτα γραφεiα ηg oμooποvδiαq το αρyδτερο μixρι ην Παραoιcευιi 21 Σεττι;μβρiου 2012
τιξ απαραj,ητεζ αιηoειq, καΘιbg και τα αvτlγραφα παραβ6λωv oυμμετoxξg, Σημειιbvεται
6τι θα τηρηθεi oειρ6 πρoτεραι6ηταζ . αναλoγικd για κιiΘε Σωματεio - εd,ν o αoιθμ6E τωγ
δηλιboεων oυμιιετοτtic υπεoβεi τη γωρητικ6ητα τηζ διατιθ€μεηζ αiΘoυοαc. ιιε τιc
oμαδικθξ δηλcboειc τωv Σωματεiωv vα πooηγουvται εvαr,τι τωv ατouικrbν. Ποοτεραι6τητα

επioηS θα δoθεi. oε 6ooυc εvδιαιoερ6μενουc αποoτεiλoυν εμπρ6θεoιια και πληoη τα
δικαιoλoγηπκιi πoυ απαιτoυνται (αiτηοη και παo&βoλo).
Mε αθλητικoιi-c 1αιρετιoμotiq
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ΠAYΛoΣ KΑNEΛΛΑKΙΙΣ
ΧP, BοYPNAZoY 14, AΘHΝA 115 21 - τl.lΛ. 210 6454.522 . 23 - FAΧ
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0 Θ421,595 . !ν!v\ν.shooting.org,gr

- e mail:

info@Shooting.org,gΙ
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ΣEMΙNAPΙO EKΠΑΙΔEYTΩN ΣKoΠoBoΛHΣ ΣK.o.E.
-ΔΙΙΛΩΣΙΙ ΣYMMΕToxΙΙΣ (oυμd'ηριbνεται απ6 τoν ει,διαφερ6μεvo με κεφαλα1α

γρdμματα)

A. Πρooωπικιi στoιχεια

EΠΩΝYMO.....

.......,...oNoMA.................,

..,.Αρ....,.,....TK.......,.....,.

Γ. Yπε{Θυνη Δfλωoη

o υπoγρ6φων' ,.
Δηλιilνω υπειjθυνα 6τι τα d'νω oτoι1εiα μoυ εiναι αληΘη και 6τι επιΘυμcb να
ουμμετdo1ω oτo oεμινd'ριo εκπαιδευτιbν πoυ διoργανrbνεl η ΣK.o.Ε. στι-c 29'
30/9l2o12 στnν Αθ]iνα.
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δηλδν / δηλoδοα

