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ΠPoΣ ΣΩMAΤEΙA KΑΙ OMAΔEΣ
THΣ ΔYNAMHΣ ΣK.o.E.
ΘEMA : ΣEMΙΝAΡΙO EΘΝΙΚΩN ΚPΙTΩN ts, TAΞEΩΣ & ΣToXoΘΕTΩN
ΑΓΩNΙΣMAΤOΣ FΙTASC CoMΡΑΚ SPORΤΙNG
Σαg γvωρiζουμε 6τι oδμφωνα με απ6φαοη τoυ Δ.Σ. τηq, η

ΣΚ.o.E διοργανωνε1στην

2110712014 στα γραφεiα τηq ΣK.o.}'.,., (Xρ.Boυρν&ζου 14, Αθηνα)
oεμινdριo Eθνικιbν Kρττiυν B, Td,ξεωζ και Στo1οθετiον αγωνioματog'FΙTΑSC

Aθηνα την

CoMPΑK SPOR]ΙΝG

ΔEYTEΡA ι 2|l07l20t4

14:Ο0
14:30

Eγγραφ6q

- 21:00 Σεμιν0ριο - Eκπαiδευoη
Δικαiωμα oυμμετo1ηζ στο σεμινdριo 61oυν τα μ6λη Σiυματεiων τηq Δfναμηq
τηq ΣK.o.Ε. καθιbq και τα αθλotμεvα μ6λη των Σωματεiων και 0μ6δων
μελιilν τηq ΣK.o,E., τα oποiα 61oυν ΔE.ΣΚ. (Δελτiο Σκοπευτη) οε ιο1r5 και
ε1oυν oυμπληριbοει το 1 8o 6τοq τηq ηλικiαq τoυg.
o κ0θε ενδιαφερ6μενοq πρ6πει την ημ6oα του oεμιναρiου απαραiτητα να
ουμπληρωoει ιfoτυπο αiτηoη και να καταβdλλει φηματικ6 πoο6 25.00 €.
Kdθε διδακτικη εν6τητα περιλαμβdνει θθματα αoφdλειαq, κανoνισμιbν &
εγκυκλiων διεξαγωγηq των αγωνιομdτων FΙΤASC και oτo1οθ6τηoη9 κα1 η
παρακoλoιiθηoη τoυq εiναι υπο1ρεωτικη.
,oooι
παρακoλουθηooυν επιτυ1iυg το oεμινd,ριο θα λ0βoυν o1ετικη βεβαiωοη
τηg ΣΚ.o.Ε'
oι υποψηφιοι πp6πει να βρioκονται στo χd)ρo τηζ διοργdνωoηq τoυ
οεμιναρioυ τo αργ6τερo oτιq 14.00, την Δευτ6ρα21l0112014, πρooκoμiζονταq
την αστυνoμικη τoυg ταυτ6τητα, βεβαiοlοη τoυ Σωματεiου τουq 6τι εiναι μ6λ11
η τo ΔΕ.ΣΚ. (Δελτio Σκοπευτη) οε ιοβ.
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