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Εθνικιbν Κριτcbν Σκοποβo}'l1g Ι.Ρ.S.C. oτην Αθηνα

15 Ιoυνioυ 2014

Σε oυν61εια τoυ υπ, αριθ. πρ(r)τ. 2806127.2.2Ο14 εγγρ6φoυ μαζ, σαζ ενημερcbνoυμε
6τι, τo Σεμιν&ριo Eθνικcbr, Κριτι1lι, Σκoποβoληg Ι.P.S.C. τo oπoio εiγε
πρoγραμματιoτεi yια τιζ 10-111l5120|4 στην Κ6ριr,θo κβι αι,αβληθηκε, θα
πpσryμαlorcoιηθεi οτην AΘηνα κατιi τιq ημερΟμτ1νiεq 14 και 15 Ιoυνioυ 2011,
oυμφωι,α με τo παρακατω πρoγραμμα

:

Ση μειιilνoνται τα εξτi q:
A) oι δηλωοειg oυμμιετo1ηc Θα πptπει υπoχρεωτικd, να απooταλof\, στα γραφεiα τηq
ΣΚ.o.E. f oτο φαξ 2L0 6421595 l1 oτηr, τ1λεκτρονικη διει1θυνoη info@sΙ<οe.gr,
αυoτηρd 6ωζ και την 1lαραoκευη 6 Ιοιlν[ου και ωρα 15.00 μμ' Kα.μμiα εκπρ6θεoμ11
δηλωoη δε θα γiνει απoδεκτη.
Σημειcbνεται 6τι oτιc δηλιbοι:ιζ oυμμετoχ-liζ 6γpυν ηδη πρoo|ιετρηθεi οι δηλωοειζ πoυ
εiχαv υπoβληθεi εμπρ6θεoLια για τo αr,αβληθ6ν οεμινd,ριo oτην K6ρlνθo (10L1/5/2014\.

Για, 6λεq τιq υπιiλoιπεg, θα τηρηθεi oειρd προτεραι6πlταζ - αναλoγικd για κd,θε
Σωματεio - ειiν ο αριθμ6q των δηλιboεων συμμετoyJ1ζ υπερβεi τll χcDρητικ6τητα τl1q
διατιθ€μενηq αiθoυoαq. Επiοηg, θα δo0εi προτεραι6τητα, στ1ζ δη}.cboειg
ενδιαφερoμ6νων τοlν Σωματεiων τηζ Γ, Ζ6lνη9.
B) Τo αντiτιμο των 50,00 € γur τη συμμετομ κdΘε υπoι1lηφιου θα κατατεθεi
ιlποχ]rεωτικd στoν υπ, αριθ. 0801480766-92 λoγαριαoμ6 Ε.T.Ε' τηζ ΣK.o.Ε...
E.T.Ε.Ιl.Σ.
Γ) oι oυμμετ61oντεq θα πptπει oπωoδηπoτε να 61oιlν πρoμηθευτεi α,ντiγραφo των
ιoμ16ντων κανονιoμcbγ Ι'Ρ.S'C. yια'oπλ'α Χειρ69 - Λειoκαrη;α T.υφ6κια _ Pαβδωτd
Tυφ6κια.
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