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Αρ. Πρωτ,

39οg

Aθηvα.

ΙΙροg τα"
Σα;ματεiα και Ομαδεq τη9 δυναuηg ΣK.o.Ε.
που κα-λλιεργοδν α.γ(,)ν1σματα oκοποβολr1 g Ι. Ρ.

ΘEMA : Διεξαγοlγη Σεμιι;αρioυ
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Δoκι1ιcυν Kριτci:ν Σκοποβοληq Ι,P S.C. oτα

oινοφυτα. 19 _ 20 Mαρτioυ 2016

ενημερωνουμε για τη διoργd,νωoη οεμuvαρioυ Δ6κιμων Κριτιilν (Ro)
Σκοπoβοληq Ι P.S.C. oτα oινoφυτα Boιωτiαq oυμφοlνα με τo πα'ρακατοl προγραμμα:

Σαζ
.

.r

Σdββατο 19 Mαρτfoυ : Bιβλιoθηκη Αρxιεπιoκ6πoυ Ιεροlνυμιoυ με

οlρα

(πρooθλευοη 08.3Ο πμ).

θναρξηq
πμ
.Γ Κυριακli
20 Mαρτioυ : πεδio βoληq σκoπευηρioυ oιvoφfτων με
09.00

cilρα

6ναρξηq 09,00 πμ (προoθλευoη 08.30 πμ),

Ση μειcilvovται τα εξriq;

A) oι δηλιi:οειq oυμμετο1ηq Θα πpbπετ υπoχρεοJτlκα να απoοταλοrjν οτα γραφεiα τηq
ΣK.o E. η oτο φαξ210 6421595 η oτην ηλεκτρονικη διευθυνoη infο@skοe.gr, εοlζ
και τηv Πεμπτη 1 7 Mαρτiου 20 1 6 και cΙ:ρα, 1 5 ,00 μμ.
B) Tο αντiτιμο των 50,00 ξ ιγιυ. τ1] ουμμετο1η κα1 την προμηθεια με μπλoδζα Εθvικοrj
Kριτη κθε υπογlηφιου, θα' κατατεθεi υποχρεωτικα στoV υπ, αρtθ, 080/48a766-92
(ΙBΑN: GR82 0110 0800 0000 0804 8076 692} λογαριαoμο E.T'E. τηg ΣK.o.E,E.T.E Π.Σ. και Φ/A του καταθετηρioυ θα αποoταλεt οτη ΣK.o.t..
Γ) oι oυμμετθ1οvτεq θα τpεπει oποloδηποτε να θ1ουv μαζi τoυg α'ντiγρα"φο των
ιoyρ6ντοlν, μεταφρασμθrlωv oτα Eλ}"ηνικα καγοr,ιoμων Ι,Ρ.S.t] oπλr:rl Χειρ6g, τov
οποiο 1lποροliν vα ακατεβασoυν>> απ6 την επioημη ιοτοoελiδα τηg ΣK.o.Ε'
Mε
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