ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
θ γπβϊΙ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ............................

Θ-ΠΠ3Ϊ1

Νομίμου Εκπροσώπου.....................................

ϋ* 4*

Αριθ. Πρωτ.
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Κύριε Πρόεδρε.
Σε απάντηση του υπ' αριθμ . 1407 / 19 - 07 - 2016 εγγράφου σας, με το οποίο
μας κοινοποιήσατε

την

προκήρυξη

του

Πρωταθλήματος

Ερασιτεχνικών

Σωματείων ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 - 2017, σας γνωρίζουμε ότι:
1) ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ συμμετοχή στο

πρωτάθλημα της

....

Ερασιτεχνικής

κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 - 2017, αποδεχόμενοι, ρητά
και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις της οικείας προκήρυξης και καταθέτουμε
στο Ταμείο της Ένωσής σας, το ποσό τω ν ....... ΕΥΡΩ, σαν δικαίωμα
συμμετοχής.
2) Η ομάδα μας θα αγωνίζεται, ως γηπεδούχος, στο γήπεδο.

°0 ................ ............... ....................... ....................
β)............................................. ......................................... ..........
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δηλώνουν δεύ,τερη έδρα τα σωματεία που
δηλώνουν γήπεδο που παίζουν και άλλες ομάδες ).
3) Η ομάδα μας θα αγωνίζεται με χρώματα:
Φανέλας......... ...................... ...............................................................
Σόρτς.................................................. .................................................
Κάλτσες.......... .....................................................................................

Ε ν ................................................ τ η ν ...... /..... /2016
Γ ια το Δ.Σ. τ ο υ ..............................................................

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ....................................................................
θ

Σω μ ατείου................................

π ιαΐΐ

Θ-Π13Ϊ1 Νομίμου

Εκπροσώπου..........................

Αριθ. Π ρωτ................
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 1407 /19

-

07

- 2016, σχετικού σας

εγγράφου,
σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
α) Η σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου μας είναι η εξής:

1

ΑΞΙΩΜΑ
Πρόεδρος

2

Γεν. Γραμ.

3

Ταμίας

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

4
5
6
7

β)

Εκπρόσωπό

μας,

στην

...........................................

Ε.Π.Σ.ΗΠ.,

ορίζουμε

τον

κ.

ο οποίος υποχρεούται να προσέρχεται στα

γραφεία της Ε.Π.Σ.ΗΠ., τουλάχιστον ΔΥΟ [2] φορές την εβδομάδα και
οπωσδήποτε

κάθε

ΔΕΥΤΕΡΑ

και

ΠΕΜΠΤΗ

απόγευμα,

για

να

παραλαμβάνει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που θα αφορά
το Σωματείο μας.

ν

Σε περίπτωση, δε, απουσίας ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα αυτά
ανατίθενται, με το παρόν έγγραφό μας, στον κ.........................................
ή στον κ............................... ...............................
γ)

Για κάθε απρόβλεπτη και έκτακτηπερίπτωση (π.χ. αναβολή αγώνα

κ.λπ.),

η

Ένωσή

σας

θα

επικοινωνεί

..........................................................

τηλεφωνικά

με

κ.

ή τον κ........................................

οι οποίοι θα ενημερώνουν σχετικά το Διοικητικό μας Συμβούλιο.
Εν.......................... τ η ν ..... /...../2016
Για το Δ.Σ. τ ο υ .......................................................
Ο Πρόεδρος

τον

Ο Γεν. Γραμματέας

