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ΠPoΣ ΣΩMATEΙΑ KΑΙ OMAΔEΣ
TΙΙΣ ΔYNAMΙΙΣ ΣK.o.E.

ΘEMA: ΣEMΙNΑPΙO KPΙTΩN ΑΓΩNΙΣMATΩN FΙTASC
τη-<, η ΣΚ.o.E διoργανιbνει oην Aθliνα
oτιg 6 & 1/4/2013 οε αiθoυoα τoυ oκοπευτl1ρiου Mαλακdοαq oεμινd,ριo Kριτιbv

Σαg γνωρiζουμε 6τι οfμφωνα με απ6φαοη τoυ Δ.Σ.

FΙTASC.

08:0Ο

Ο9:00

09:00 _ 2Ο:00

Eγγραφ6g

_ |4:30 Εκπαiδευoη
ο Δικαiωιια ουμμιετο1ηq οτo οεμινιiριo €1oυv τα μ6λη Σωματεiων τηg Δδναμηg τη-c
ΣK.o.E. καθιbq και τα αθλoδμεvα μ6λη των Σωματεiων και oμd,δων μελ6\, τηζ
ΣΚ.o.Ε., τα oπoια θχoυν ΔΕ.ΣΚ. (Δελτio Σκoπευτ1) oε ιομi και 61oυν ο.υμπλl1ριboει
τn I R. iτnr, τnr
nx lriαr
. ,,..
... , τ.ουζ.
. o κdΘε εvδιαφεo6uεvoc πρθπει απαoαiτητα να oυμπληρrbοει 6ντυπο αiτηoη (πoυ
επιουνd'πτεται). ο,lν oπoiα θα καταθ6οει οτo Σωματεiο τoυ li oτl ΣΚ.o.B-. μαζi με
αντΦραφo κατdθεοηc ποooιj 50 € οαν παoαβoλo oυμuετoγJig. 6τo λογαριαομo
080/480562-31 τηc ΣK.Ο.E. oτην EΘνιΚi Tραπεξα Eλ}"Ιiδoc.
ο Kαθε διδακτιlο1 εvοητα περιλα1ιβανει 06ματα ασφdλειαξ και καvιrι,ιοιιιilt'
διεξαγωγ{g των αγωvιομιiτοiν FΙΤΑSC και η παρακoλofθηol1 τoυc εiναι

Ο9:ΟΟ

υπo1ρεωτικll.

ο .oooι παρακoλoυθηοουv τo οεμινιiριo θα λιiβoυν ο1ετικf1 βεβαiωοη τηg ΣK.o.E.
. oι υτoψllφιoι κρπ69 πρfπει να βρiοκoνται οτo 1ιilρo ηq διoργdvωoηq
ο

τoυ

οεμιιναρioυ τo αργ6τερo στι-c 08.00 πμ τo Σιiββατo 6/4, πρooκoμiζoνταg την
αaτυνoμιlο1 τoυg ταυτ6τητα, βεβαiωοη τoυ Σωμιατεioυ τoυζ 6τι εivαι μ6λη l1 τo
ΔΕ.ΣΚ. (Δελτio Σκoπευτtj) oε ιομ),
Kαλofνται τα Σωματεiα τη-ξ δfνα|ηζ ΣΚ,O.Ε 11 και oι ει,διαφεριiμεr,οι. ιιr
απooτεiλoυν oτα γραφεiα τηζ oιιoσπovδιαζ το αρyiτε;1lιl μi;xρι την Πιιραoιcι:υιi 5/1
ιται δρτι 11.00 τιg απαραiτητεq αιτηoειg, καθιbg και τα αvτiγραιρα παραβιiλοlr'
oυμpιετo1ηg. Σημειιbvεται 6τι θα τηρηθεi oειριi πooτεραιoτηταq - αvαλoγικd, για καθε
Σωματεio . εd'v o αριθι6ζ τωv δηλιboεωv oυμιιετoIiζ υπεoβεi τη γ.ωρητικ6ητα τηc
διατιθθιιεr,ηls αiθoυoαq. ιιε τιζ ouαδικ6ζ δηλιbοειc των Σωματεiων να πoοnγoιivται
θναντι τωv ατoιιικιilv. Πooτεoαι6τlτα επiolg θα δoθεi. oε 6oουc ενδιαιoεo6ιιεvoυt
απoστεiλoυν εuπρ6θεσuα και πλ]ioη τα δικα1oλoγητικ& πoυ απαπofvται (αιτηση και
παρdβολο).

Mε

ΓιAYΛoΣ ΚΑΝΕ'ΛΛAΚΙtΣ

XP, BOYPNAZoY 14, AΘHΝA

1

15 21

χαιρετισ μοδ ζ

oΣ ΠAΠΑΓEΩPΓloY

ΣEMΙNΑPΙO KPΙTΩN AΓΩNΙΣMATΩN FΙTASC ΔΙΙΛΩΣΙΙ ΣYMMEToxΙΙΣ (Φμπληρ(bνεται ατ6 τoν ενδ1αφερ6μενo

i.;;;;Θ;;;;i;;;

με κεφαλα1α γραμματα)

Ο lrττnνnrirnrοιr
Δηλiυνω υπεtlΘυνα 6τι τα dνω oτoι1εiα μoυ εiναι αληθf και 6τι επιθυμril να
ουμμετdo1ω οτo oεμινd,ριo κριτcilν αγωνιoμ&των FΙTΑSC πoυ διoργανiονει η
ΣΚ.o.Ε. rsτιq 6-7 /4/Ζo| 3 oτηv Αθηvα.
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δηλιbv / δηλorioα

