ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σίηλορ ωμαηείος:
Ημεπομηνία:

__/__/__

__________________________________________________
Ππορ:

Έλωζε Πνδνζθαηξηθώλ Σωκαηείωλ Αζελώλ

Απιθμόρ Ππωηοκόλλος
Δ.Π..Α:

________

Θέμα:

Γήιωζε Σπκκεηνρήο ζην Πξωηάζιεκα Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Πνδνζθαηξηθήο Πεξηόδνπ 2017-2018

Απιθμόρ Απόδειξηρ
Δίζππαξηρ Δ.Π..Α:

________

1. Γειώλνπκε ζπκκεηνρή ζην παξαπάλω πξωηάζιεκα, απνδερόκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ην πεξηερόκελν, ηνπο
όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.
2. Γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνπο αγώλεο καο ζην πξωηάζιεκα είλαη ην :
Α______________________________________________
Β______________________________________________ (Δναλλακηικό Γήπεδο)
θαη ζπλππνβάιινπκε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αξρήο πνπ αλήθεη ην γήπεδν.
3. Τα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο είλαη:
ΦΑΝΔΛΑ

____________________________

ΠΑΝΣΔΛΟΝΑΚΙ
ΚΑΛΣΔ

___________________________

______________________________

4. Σα γπαθεία μαρ βξίζθνληαη ζηελ νδό ___________________________αξηζ._________ Τ.Κ. __________
ηειέθωλν ________________________ Fax _________________ e-mail _________________________________
Α.Φ.Μ. __________________ Γ.Ο.Υ. _______________________ site: __________________________________
Ππόεδπορ: ___________________ (Δπώλπκν) ______________ (ζηαζεξό)_________________________(θηλεηό)
Γ. Γπαμμ.: ____________________ (Δπώλπκν) ______________ (ζηαζεξό) ________________________(θηλεηό)
5. Ανηίκληηόρ μαρ νξίδεηαη ν θ. ___________________________________ θάηνηθνο _________________________
νδόο _____________________________________________αξηζ._______ Τ.Κ. ____________
ηειέθωλν νηθίαο ___________________ εξγαζίαο _________________ θηλεηό ___________________ .
*
*
*

Ο αληίθιεηόο καο είλαη λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή θάζε εγγξάθνπ ηεο Δ.Π.Σ.Α. πνπ θνηλνπνηείηαη ζην ζωκαηείν
καο. Κάζε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ ζηνλ αληίθιεηό καο είλαη έγθπξε θαη ε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ζεωξείηαη αθεηεξία γηα ηελ έλαξμ ε
ηωλ πξνβιεπόκελωλ από ηελ αζιεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ άζθεζε ελδίθωλ κέζωλ.
Η δήιωζε ζπκκεηνρήο καο, ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν (πνπ αθνξά ζπλδξνκή, ζπκκεηνρή, πνζνζηά Δ.Π.Σ.Α.), όπωο
αλαγξάθεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δγθύθιην.
Ταπηόρξνλα κε ηε Γήιωζε Σπκκεηνρήο, εμνθινύκε όιεο ηηο νθεηιέο ηνπ ζωκαηείνπ καο πξνο ηελ Δ.Π.Σ.Α., από νπνηαδήπνηε αηηία.

- ΗΜΔΙΩΗ:- Η ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ ΠΔΜΠΣΗ 31/08/2017 ζε ένα ανηίγπαθο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΦΡΑΓΙΓΑ

__________________________________

__________________________________

(Ολνκαηεπώλπκν & Υπνγξαθή)

(Ολνκαηεπώλπκν & Υπνγξαθή)

ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ:
- Τπεύθςνη Γήλωζη «ςνςποζσεηικό Γιαιηηζίαρ», πεπί αποδοσήρ ηος Καηαζηαηικού, Κανονιζμών FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο.
- ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος.
- Παπασωπηηήπιο γηπέδος.
- Ππόζθαηο Πιζηοποιηηικό Γπαμμαηέα Ππωηοδικείος (καηασώπηζη ζε Μηηπώο αναγνωπιζμένων ωμαηείων).

