ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Σίηινο ωκαηείνπ:
Ηκεξνκελία:

__/__/__

__________________________________________________
Πξνο:

Έλωζε Πνδνζθαηξηθώλ Σωκαηείωλ Αζελώλ

Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ
Δ.Π..Α:

________

Θέκα:

Γήιωζε Σπκκεηνρήο ζην Πξωηάζιεκα Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Πνδνζθαηξηθήο Πεξηόδνπ 2021-2022

Αξηζκόο Απόδεημεο
Δίζπξαμεο 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.. ΑΘΗΝΩΝ.
2. Γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνπο αγώλεο καο ζην πξωηάζιεκα είλαη ην :
Α______________________________________________
Β______________________________________________ (Δλαιιαθηηθό Γήπεδν)
θαη ζπλππνβάιινπκε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αξρήο πνπ αλήθεη ην γήπεδν & άδεηα ιεηηνπξγίαο απηνύ .
3. Τα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο είλαη:
ε

ε

1 Δπηινγή - ΦΑΝΔΛΑ_____________________

2 Δπηινγή- ΦΑΝΔΛΑ____________________

ΠΑΝΣΔΛΟΝΑΚΙ_____________________

ΠΑΝΣΔΛΟΝΑΚΙ____________________

ΚΑΛΣΔ_____________________

ΚΑΛΣΔ____________________

4. Σα γξαθεία καο βξίζθνληαη ζηελ νδό ____________________αξηζ._____Πεξηνρή____________Τ.Κ._______
Τειέθωλν _____________ Fax _________________ e-mail _________________________________
Α.Φ.Μ. __________________ Γ.Ο.Υ. _______________________ site: _________________________________
Πξόεδξνο: _____________________________________ (θηλεηό) _______________(ζηαζεξό)______________
Γ. Γξακκ.: ______________________________________ (θηλεηό) _______________(ζηαζεξό)______________

5. Αληίθιεηόο καο νξίδεηαη ν θ. ___________________________________ θάηνηθνο _________________________
νδόο _____________________________________αξηζ._______ Τ.Κ. ____________
Τειέθωλα (θηλεηό) _________________ (ζηαζεξό) ___________________
*
*

*

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 έλαξμε
ηωλ πξνβιεπόκελωλ από ηελ αζιεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ άζθεζε ελδίθωλ κέζωλ.
Η δήιωζε ζπκκεηνρήο καο, ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν (πνπ αθνξά ζπλδξνκή κέινπο 40 επξώ), όπωο αλαγξάθεηαη
ζηελ Οηθνλνκηθή Δγθύθιην θαη ζην Καηαζηαηηθό.
Ταπηόρξνλα κε ηε Γήιωζε Σπκκεηνρήο, εμνθινύκε όιεο ηηο νθεηιέο ηνπ ζωκαηείνπ καο πξνο ηελ Δ.Π.Σ.Α., από νπνηαδήπνηε αηηία.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΦΡΑΓΙΓΑ

__________________________________

__________________________________

(Ολνκαηεπώλπκν & Υπνγξαθή)

(Ολνκαηεπώλπκν & Υπνγξαθή)

ΗΜΔΙΩΗ:- Η ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 20/09/2021, ζε έλα αληίγξαθν.
ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ:
- Τπεύζπλε Γήιωζε «πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο», πεξί απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, Καλνληζκώλ FIFA, UEFA, Δ.Π.Ο.
- ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
- Παξαρωξεηήξην γεπέδνπ , ην νπνίν ζα έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή:

"... παπασωπεί ππορ ηην Ε.Π.Σ. Αθηνών και ζηο/ζηα ζωμαηείο/α ............................................ηη σπήζη ηος
γηπέδος .........................., για ηη διεξαγωγή αγώνων ηων Ππωηαθλημάηων, Κςπέλλος και Υποδομών, ηηρ
ποδοζθαιπικήρ πεπιόδος 2021 - 2022".
- Δλ ηζρύ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ αγωλίδεηαη ην ζωκαηείν.
-Τπνγεγξακκέλε ηελ Πξάμε πλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα.

