ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τίτλος Σωματείου:
Ημερομηνία:

__/__/__

__________________________________________________
Προς:

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών

Αριθμός Πρωτοκόλλου
Ε.Π.Σ.Α:

________

Θέμα:

Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2022-2023

Αριθμός Απόδειξης
Είσπραξης Ε.Π.Σ.Α:

________

1. Δηλώνουμε συμμετοχή στο παραπάνω πρωτάθλημα, αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους
όρους της σχετικής προκήρυξης και το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.
2. Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο πρωτάθλημα είναι το :
Α______________________________________________
Β______________________________________________ (Εναλλακτικό Γήπεδο)
και συνυποβάλλουμε γραπτή συγκατάθεση της Αρχής που ανήκει το γήπεδο & άδεια λειτουργίας αυτού .
3. Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι:
η

η

1 Επιλογή - ΦΑΝΕΛΑ ______________________

2 Επιλογή – ΦΑΝΕΛΑ_____________________

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ______________________

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ_____________________

ΚΑΛΤΣΕΣ______________________

ΚΑΛΤΣΕΣ_____________________

4. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό ___________________________αριθ._________ Τ.Κ. __________
τηλέφωνο ________________________ Fax _________________ e-mail _________________________________
Α.Φ.Μ. __________________ Δ.Ο.Υ. _______________________ site: __________________________________
Πρόεδρος: ___________________ (Επώνυμο) _______________ (σταθερό) __________________(κινητό)
Γ. Γραμμ.: ____________________ (Επώνυμο) _______________ (σταθερό) __________________(κινητό)

5. Αντίκλητός μας ορίζεται ο κ. ___________________________________ κάτοικος _________________________
οδός _____________________________________αριθ._______ Τ.Κ. ____________
τηλέφωνο (κινητό) ___________________ (σταθερό)___________________
*
*
*

Ο αντίκλητός μας είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή κάθε εγγράφου της Ε.Π.Σ.Α. που κοινοποιείται στο σωματείο
μας. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου στον αντίκλητό μας είναι έγκυρη και η χρονολογία της επίδοσης θεωρείται αφετηρία για την έναρξ η
των προβλεπόμενων από την αθλητική νομοθεσία για την άσκηση ενδίκων μέσων.
Η δήλωση συμμετοχής μας, συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο (που αφορά συνδρομή μέλους 80 ευρώ), όπως αναγράφεται
στην Οικονομική Εγκύκλιο.
Ταυτόχρονα με τη Δήλωση Συμμετοχής, εξοφλούμε όλες τις οφειλές του σωματείου μας προς την Ε.Π.Σ.Α., από οποιαδήποτε αιτία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2022 σε ένα αντίγραφο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

__________________________________

__________________________________

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ:
- Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο.
- Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.
- Παραχωρητήριο γηπέδου , το οποίο θα έχει την ακόλουθη μορφή:

"... παραχωρεί προς την Ε.Π.Σ. Αθηνών και στο/στα σωματείο/α ............................................τη χρήση του
γηπέδου .........................., για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου και Υποδομών, της
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022 - 2023".
- Εν ισχύ Άδεια Λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης που αγωνίζεται το σωματείο.
-Υπογεγραμμένη την Δήλωση Π.Δ. Αξιωματούχων Ομάδας.

