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Σcοματεiα τηζ δfναμηζ ΣΚ.o.Ε.

ΘΕMA : ΣEMΙNΑPΙO ΕΘNΙΚΩN KPΙTΩN ΣKoΠoBoΛFΙΣ ΠFΙΛΙNOY ΣToXoY
Σαg γvωρiζoυμε 6τι με απ6φαση τoυ ΔΣ τηq ΣΚ.o.E' θα διoργανωθεi οτο

Σκοπευτηρioυ τoυ Σ.o.K.Σ.BoΛoY-Ν6α
Κριτrbν Σκοπoβoληg Πηλινoυ Στ61oυ
Eθvικrbν
σεμιναριo
Αγfαλog B6λoυ)

B6λο t6-1]l4l120ι6 (αiθoυοα τoυ
oδμφωνα με τo ακ6λoυθo πρ6γραμμα

:

Σdββατο 1614120|6 Ο9.00-10.ΟΟ

Eγγραφη oυμμετε16ντων
Σεμιν6ριo Etvικiυγ Κριτων Πηλινoυ
Στ61oυ
Πρακτικη Eφαρμoγη Kανονιoμcilν ΙSSF

10.00- 14.00

16.0Ο-18.00

Kυριακη 1]1412016

13.00-14.00

Σεμινdριo Etνικων Kριτr1lν Πηλινoυ
Στ61ου
Πρακτικη Eφαρμoγη Κανονιομrbν ΙSSF

14.ΟΟ-15.ΟΟ

Γ ραπτΕ,9 Eξετdoειq oε θ6ματα Kανoνιoμrilν

09.00-13.Ο0

ΙSSF
Eιoηγητηg τoυ σεμιναρioυ ο κ.Θεμελiδηq Παναγιcbτηg μ6λoq ΔEΠΣ, τoυ Δ.Σ.
τηq ΣΚoE και μ6λοq τηg Eπιτρoπηq Κυνηγετικoti,oπλoυ τηq ΙSSF.
. Δικαiωμα oυμμετο1ηg στo oεμιν6ριο 61ουν τα μ6λη oωματεiων τηq δfναμηq
ΣΚ.o.E. τα οποiα 61ουν ΔEΣΚ (Δελτio Σκοπευτη) oε ιoβ.
. oι εξετdoειg θα πραγματoπoιr1θoδν με ουμπληρωση απαντηoεων oε 6ντυπα πoυ θα
ετoιμdoει η ΣΚ.o.Ε.
,ooοι θα ουμμετ6σχopν οτο οεμινdριo θα πpΕπετνα καταβdλλoυν παρ0βoλo 20 €.
.
. oι υποψηφιoι θα πρ6πει" να βρiοκoνται στo 1ωρo τη-c διoργdvωoηg τoυ οεμιν6ριo
οτιq 09.00 τoυ Σαββ6του πρoσκομiζονταq την αστυνομικη τoυg ταυτ6τητα και το
ΔEΣΚ (Δελτio Σκοπευτη) oε ιoβ.
. Καλoriνται τα σωματεiα τηg δfναμηg τηq ΣΚ.o'E.να απooτεiλoυν oτα γραφεiα τηq
τα πρoτειν6μwα πρoζ συμμετο1η oτo oεμιν6ριο μ6λη τουg μ61ρι την Π6μπτη 14
Aπριλioυ 2Ο16 και iορα 14.00.
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AΘA].ΓAΣΙOΣ ΠΑΠΑΓEΩPΓΙo Y

ΠAYΛoΣ KANEΛΛΑΚHΣ
ΧP. BOYPNAZοY
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