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Σωματεiα και oμdδεg τηq διlναμηq ΣK.o.E.
πoυ καλλιεργoιiν αγωνioματα σκoπoβολflζ Ι.Ρ.S,C.

ΕΓKYKΛΙOΣ ΣK.o.E. - E.T.Ε.Π.Σ.

No 2013-9

ΘEMΑ: Eπικoινων[α μεταξιi Kριτιilν Σκoπoβοληq Ι.P.S.C. και ΣK.O.Ε.-Ε.Τ,E.Π,Σ.
Πρoκειμθνου να εξαoφαλιοθεi η ευελιξiα, η ανεξαρτηoiα κα1 η μντικειμενικ6τητα τoυ
Σιbματog των Kριτcbν, o κdΘε Kριτηg, 6xει oτo.εξηζ τη δυνατ6τητα να επικoινωνεi.
,απευΘεiαg
με η ΣK.O.E''_E.T.E.Π.Σ. για Θ6ματα που αφοροιiν την δραoτηριιiτητα
τoυζ ωζ κριτ69 (επιοτροφη ' παραλαβr1 εντδπων βαθμολoγiαg. αιτi1οειc ουμμετoμ1c
oε oεμιναρια και πρωταθληματικol5c αγιbνεq κλπ.).
Σημειtbνεται 6τι. η ιδι6τητα του Kριτη εivαι ανεξdρτητη απ6 τo Σωματεiο oτο oποiιl
εiναι εγγεγoαμ uεvoc ω€ αθ}.ητηζ.
ΙΙ επικoινοrνiα τωγ KριτιΙrν καi μι5νo. Θα γiν€ται ι,lξ εξτiζ:
< Πρog την ΣK.o.E. - Ε,Τ,E.Π.Σ. (KΡΙTEΣ )>
ο εiτε προζ τo FAX τηg ΣK.o.E. : 2L0642Ι595
. εiτε ταχυδρoμικ& πρog ΣK.o.E, : X. Boυρνdζoυ 14 - T.K. 115 21 ΑΘηνα
. εiτε μ6οω ηλεκτρoνικof τα1υδρoμεioυ (email) oτη διεfΘυνοη:

skoe.gr
λειτουργiα τουc oυoτηματιlg. οι Kριτ69 παρcrκαλοιiι,τιrι ιιr
απooτεiλουν τα oτοι1εiα τoυ-c. εdν εiναι δυνατ6ν. με επιoυναπτ6μενο αρxεiο ΕΧCEL
(.xls) και την παρακιiτω γραμμoγρdφηoη oην ανωτ6ρω διεiθυνcrη ηλεκτρoνικοil
skοe-eteps
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Για ην καλfτερη
τα1υδρoμεioυ.
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Για

οπoιαδηπoτε αλλαγr1 των παραπdνω oτoι1εiων, oι Kριτ6.c καλoδνται να
ενημεριbνουν αμεοα τη ΣΚ.o,E.-Ε.Τ.E.Π.Σ., με διoρθωτικ6 μηνυμα email και την
iδια γραμμογρ6φηoη.
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