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ΠΡoΣ ΣΩMATEΙA ΚΔΙ OMAΔEΣ
THΣ ΔYNAMΙΙΣ ΣK.o.Ε.
ΘEMΑ : ΣEMΙNAΡΙO EKΠAΙΔEYTΩN ΣKoΠoBoΛΙΙΣ

Σα6 γvωρiζoυμε 6π o6μφωvα με απ6φαoη τoυ Δ.Σ. ηg, η ΣK.o.Ε διoργανιδνει oη
Θεaoαλoviκη cτι6 15 & 16112120|2 οε διατιθr1μειη αiθoυoα oτnv oδ6 Nικηιo6ρου Φωκιi 1 και
Niκηc (6ναντ1 Λευκoι1 Π6ργου). Σεμινιiριo Eκπαιδευτιδν Σκoπoβoλ{q o'ιiμφωνα με τo
ακολoυθo πρoγραμμα:

ΣΑBBAΤO : |5Ι|2t20|2
08:O() 09:00 Eγγραφθ-q
09:00'2Ο:00 ΣταΘερ69 Στ61o9

08:30 14:30

Σταθερ69

Πηλινοg Στ61o9 _ Σκoπoβoλη Ι.P.S.C

Στ61oq Πηλιvog Στ61o9 - Σκοπoβoλf Ι.P.S.C

|4:J0
Eξετιioεlg
. Δικαiωμα oυμμετo1ηg οτo οεμινιiριo 6χoυν
ο
ο

τα αΘλofμενα μfλη των Σωματεiων και
oμriδων μεkilν τηq ΣΙ{.o.E. τα oπoiα €1oυν ΔE.ΣΚ. (Δελτιoυ Σκoπευη) οε ιoμi και
ε1oυν oυμπιηρδoει τo |8" iτοq ηg ηλrκiαg τουg,
C) κιiθε εvδιαφερ6μεvoξ πot1πει απαoαiτητα Vα oυμπλη ρrboει 6ντυπο αiτηoη (πoυ
επιουναπτεται). ην oπoiα θα καταΘ6oει oτo Σωματεio τoυ li oτη ΣK.o,Ε.. μαξi uε
αντiγoαφo κατιiθεoτ-c πoooιi 50€ oαv παριiBoλo oυιιμετoσq. oτo λoγαριαoμ6
080/480562-31 τηc ΣΚ.o.E. oτηγ EΘνικιξ Tριiπεξα Eλλιiδοc,
Τo oεμινιiριο αποτελε[ται απ6 τρειq διδακπκfg εv6ητεg: ΣταΘερoιi Στ61oυ. Πηλι,ου
Στ6χoυ και Σκoπoβoληq Ι.P.S.C, των oποiων η παρακολoιiθηoη εivαι υlτo1ρεωτικη.
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διδακτικ] εν6ητα περιλαμβdvει θ6ματα αoφ0λειαg

και

καvorιoμιilν

διεξαγωγfg τωv αγωνιoμ0των του Αθλr]ματog ηg Σκoποβoλi1g.
To ερωηματoλ6γιo τωv εξετιioεων θ1ει o.υνoλικιi ερωηoειg oι oπoiεξ θα αvαφ6ρoνται
oτιg Θεμαπκ€g

εν6ητε9 πoυ

Θα διδα1Θoδv

Εκπαιδευτ6ζ oκoπoβoληg Θα oνoμαoθofv 6ooι απαvτf1ooυv επιτυ1ιj)g τoυλd,xιoτoν οτo

907o των ερωτriσεωv πoυ Θα δoθoriν.

ο oι
.
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επιτυχ6ντε9 oτιq εξετιiοειg θα λιiβoυν o1ετικη βεβαiωη ηg ΣK.o.E. και Δελτio
Εκπαιδευη Σκoπoβοληq.
oι υπoΨilφιoι εκπαιδευτ€q πρ6πει vα βρioκoνται οτo 1ιi;ρo τηg διoργdvωoηq τoυ
σεμιναρiου τo αργ6τερo oπg 08.0Ο πμ τo Σιiββατo l5/12. πρooκoμiζoνταζ η\,
αστυvoμικη τoυζ ταυτ6ητα και τo ΔΕ.ΣK. (Δελτio Σκoπευτη) oε ιογδ.
Καλoδvται τα Σωματεiα τη-ζ δδvαμηζ ΣΚ.o.Ε η και οι ενδιαφερ6μιενoι. ι,α αποoτεiλoυι,
οτα γραφεiα ηg oμιooπoνδiαg το αρydτερο μΕ11lι την Παραoιtευιj 7 Δειtι:μβρΙου 2()Ι 2
και ιbρα Ι5.00 τιc, αταραiητεg αιηoειg, καθιilg και τα αvτiγραφα παραβ6λοlr,
ουμμετo1ηq. Σηιιειιbνεται oτι Θα τηρηθεi oειριi πρoτεραι6τηταc ' αναλoγικd για κιiθε
Σωματεlo - εd,v o αoιθμ6c τωv δηλιboεων ουμμετο1lic υπερβεi τη μlρητικ6τητα ηg
διατιΘ6μειηc αiθoυoαc. uε π-c oιιαδικ6c δηλrilοειζ των Σωματεiι-'-.ν να πooηγoιjvται εvανπ

των ατοuικci:v. Πooτεoαι6τητα επiοηξ Θα δoθεi. oε 6ooυξ εvδιαφερ6μεvoυc απoοτεiλoυν
ειιπρ6Θεoμα και πλfρη τα δικαιoλoγητικd, πoυ απαιτofνται (αiηoη και παρd,βoλο).
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XP. BoYPNAZoY 14' AΘHNA 115 21 .τt1^.21o 6454'522 ' 23 - FAx 210 6421,595

eoλπe:to: πaΠΑΓEΩΡΓtoY

- v./\ry\ry'shooting.org.gr .

e maiΙ: info@shooting.org.gr

Γ. YπεliΘυνπ Δfλωοη
o υπoγριiφων...
Δηλcbνω υπεrjΘυvα 6τι τα d,νω οτoι1εiα μoυ εiναι αληθη
oυμμετdo1ω oτo οεμινd'ριo εκπαιδευτiυν πoυ διoργανιbνει
| 6/| 2120| 2 oτn Θεooαλoviκn.

o / FΙ δηλιilν / δηλo6oα

; ;;;.;;δ;μ; ,.
η ΣK.o.E. στιζ 15-

