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ΣK.o'E.

ΘΕNΙΑ : Σεμιναριο Eκπαιδευτcbι, Σκοποβoλη'c

ΣΚ.o.Ε διο1rycn,ιi.lνει oην Aθηνα aτιg 25 & 261712015 oτo oiωιιπιακ6
Αθλητικ6 Κ6r,τρο Aθηιlιi:γ (o A.Κ'A.) <ΣΠΥΡoΣ' Λo\TΣυ oτηγ α[θ'oυoα oυl,ει,τεfξεωr'. του
Ar,οικτοr1 Ko)'υμβητηρioυ (εiooδoζ Δ, απ6 οδ6 Σπιiρoυ Λουη). Σεμιιr,dριο Eκπαιδειlτιbιl Σκoπoβοiηg

Σαq yι,ωρiζoυpιε 6τι. η

α6μφωr,α με τo ακ6λουθo πρ6γραμιμα

ΣABBΑTO:

- 09:45

09.0Ο

-

10.00

ΚYPΙAΚH:

2617120|5

09.00 _ 13:00 Σεμπναριο Σκοποβoλη-c
13,30 - 16:0Ο Eξετ&oειq

Ε^ρ1ραφt,g

14:ΟΟ Σεμιιr,d,ριο Σκoπoβoληg

- 2Ο.00 Σεμιιι,6,ριo Σκoποβο}ηg

15:Ο0

.

:

2517120|5

Δικαiωμα o.υμμετοxl1g oτο oεμιιvαριο 61oυι, τα ιrOλοδμενa μt}η των Σωματεiφl,-μελιilν τηq

ΣΙ(o.E.

τα oπoiα κατ61oυν η κmεi1οπ,ΔE.ΣΚ. (Δε)'τio Σκoπευτl1) και θ1oυν oυμπληρciloει το 2Ιo ετοq τηq
ηλικiαq τι.ιlg-

.

o

καθε ει,διαφερ6μιει'o9πρLτει ι,α αυμιπληριboει μ6γo τη oυr,,ημ1ιεrη Δη)rυαr1 Συμμτoxηg. τηγ oποiα θα
καταΘ6oει oτο Σωματεiο τoυ.
Tο 1ρηματικ6 ποoιi τωγ πενηντα ευριδ (50,0Ο €) παpαβ6i"ου oυμμετο/Ιq,0u πρΕπει να καταβi"η0ε[
t''Iτt' oτα γpαφε,ttι τη-c ΣΙ(o.Ε., εiτε μtaω ταy'κi1q επιπαγη.c EΛTA, εtτε επi τ6που oτo 1ιilpo
διεξαγιυγlig του Σεμιναρiου κατιi την εγγραφη, μετ* απβ τηγ εγημθρωoη τοιl Σωματεiου για τηγ
αποδογti των δηλιδοεωγ και oε κdι0ε περiπτωοη πριγ τη διεξαγιογri τοιl oεμιγαρioυ. Mη 6γκαιρη
καταβoλι{ τoιl ποοοδ, ακυριδνει τη αυμμετοp1
Το oεμιι,αριo αποτελεiται απ6 τρειg διδακcικ6g εν6τητεc, Σταθερoil Στ61ου. Πηλιt,ου Στ61ου καl
Σκοπoβοληq Ι.P.S.C, τιογ οποiωγ η πιrρακο).ο60ηoη εiγαι υποxρεωτικli.
Κdθε διδακτικj εr,,6τητα περιλαμβα'-ει θ6μmα αoφd).ειη κα1 t(cΛ,/ογισιιcil, δεξη,cΨηg του αθi"ηματοq

ο

ο
.

τηc Σκoποβoληq,.

.

oι

εξεταoειg θα γirlουr, ιιε ερωηματολδγιo το oποiο θα περιλαμβαι',ει ερωτηoειζ, oι οποiε-c θα
αναφ6ρονται και στιζ τρειg Θεμιατικθg εν6τητε'c.
oι επιτυ16ι,τεq, oτιg εξετ&oειζ - τα oν6μιατα τωv οπoiωr', θα αι,αμηθοδι, oτηr, επiη1.ιη ιoτοoεXδα τηg
oμοοποι,δlαg \γιγ\γ.sΙ{oe.gr - θα λdβoυv o1ετικ{ βεβαiωoη τηg ΣK.o'E. και Δε).τiο Eκπαιδειπt'1
Σκοπoβοληq, προοκομiζoντα42 φωτoγραφiεg πiπου ταιπ6τητα9, μθoιο τoυ Σkυματεioυ του-C,
oι υπoψξφιoι εκπαιδειlτ6g πρ€πει r,α βρioκoνται oτο 1ιi:ρο ηg διοργαvωηζ τoυ oεμινφiου το αρy6τερo
οτιg 09.0Ο πιι τoυ Σαββατου, πρooκoμiζοι,τα-ζ τllν αoτυι,ομιικη τουg τοωτ6π1τα ι,1lκαι το ΔΕ,ΣΚ. (Δελτiο

.
ο

Σκοπευτ1).

.

Kοd.o6vται τα Σωμιατεiα τηg δriναμηg ΣΚ.o.E, r,α απooτεiλουν στα yρaφεiα

ηg

oμοoπor,δiαζ τo

gρy6τερο ιι6y,ι την Πqlαoκευη l7 Ιoυi"ioυ 2Ο15 τιg Δηλιδοειq Σιlμμετομiq ενδιαφερoμ€νιυγ πoυ κατ6
την κρioη τουq (των Σιοματεiιον) μποροι1ν γα αγταπoκριθοδν oτιq απιrιτriοι;ιq τοιl Σεμιναρiου. o
μθμoτοq φιθμ6q δηλιboεο:ι, δε θα υπερβαir,ει τιg τθooερq (.l) για καθε Σωματεiο. Σηιιειιδγεται 6τι θιr
δοθε[ προτεραι6τητα οε δηλιδoειζ oιlμμετογliζ νεο-ε^l.rεγραμμ6γων Σωματεiιυγ. τα οποiα δε
διαθfτοιlγ ικανοποιητικ6 αριθμ6 εκπαιδευτιδγ. Tα Σι.,:μιατεtα θα a,ημεριοθουι,τη Δευτθρα 20 Ιoυi"iου
20L5 yιατηrl αποδο1η η μη των δηi"ιiloεων oυμ1ιετομ1g πoυ θα 61ουν αποoτεiλει.
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ΣENΙ ΙΝ ΑP tΟ EΚΠ ΑΙΔΕYTΩΙ\Ι

-ΔΙΙΛΩΣΗ ΣYMNIΕToΧt{Σ

ΣKoΠo BoΛΙΙΣ ΣΚ.o.E.

(oυμπa.l11.x1lr.εται

απιl τοt,εr,διι,tιρι:1lιlμεlr'o ιιε κ:xρlii,αια γραμιιατιl)
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Τηλ

ΑΡ.ΔEΣK

o/F{ υπογρα'φοlv l ουoα'
Δηλci:vοl υπευθυνα οτι τα α'vο.l οτoιyρiα' μου εiναι αληθη κα-ι οτt επιθυμο.l να
oυμμετα"oyρ στΟ σεμιγαριο εκπαιδευτι,-lν πoυ διoργανο.lγει η ΣK.o.Ε. οτιq 252617l2al5 οτην Αθr1να (o.Α.K.Α ).
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δηλιbν/δηλουοα

