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Πρoξ τα
Σωματεiα και oμ6δεζ τηξ δ6ναμηξ ΣΙ<.o.E.

ΘENΙΑ : Σεμι\'iριo Εκταιδευτιbν
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Σκoποβο)'l,1g

η ΣK,o.Ε διoηανιilνει στην Aθηνα oτιg 16 & 17111/2013 οτo
oλυμπ|ακo ΛθiΦτικ6 Kf,\'τρo AΘηι1i)ν (o,A*ΚJ\,) dΠYPoΣ ΛoY}ΙΣ) στn1,αιοoυσα
συνεrτευξεο)γ τoυ Α\,oιι'τoi Ko),υμβΙτnoioυ ιεiσoδοi Δ. απ6 oδ6 Σ,τιooυ Λoin). Σεμι,dρto
Ι]κπαιδευτ6ν Σκoποβo7ηq oΙlμφolνα με τo ακ6)ωυθo πρ61ραμμα :
KYPΙAKH:17li1r'2013
ΣAι]t]A Ι'O : 16/Ιl/2οΙ]
09|00 13:00 Σεμινaριa Σκoπoβoληζ
08:30 09i,15 Εγγραφ.!
13:30' 16:οο Εξ€τdσειξ
lΟ:οΟ 14:00 Σεμι\'aριo Σκoπoβoληζ
l6i0ο 20:00 Σ€μ1νιiριoΣκoπoβολliζ
. ,\ικαio]μα oυμμετο1i1'; στo σεμινdριο 6χoυν τα αθλoiμενα μiλη τΦν
ΣΦματειΦγ-μεi'(δγ τηξ Σκ.O.E, τα oπoια i1oυν ΔΕ.ΣK. (Δελτio! Σκoπευτη) σε
rσxδ και .χoι\' συμπiηριirσει τo 2l., iτoζ τηq ηλικiαξ τoυξ.
. o κιiθε ενδιαφερ6ιιενο'ζ πρiπει να συμπ)ηρ6σει ε'τυπo αiτησηζ (πoι
. επ1συνd,πτεταυ, την οπoια θα καταΘ6σει στo ΣΦματειo τoυ, μαζι με αντφραφo
κατιiθεoη'c χρηματικoυ πoσoδ 5ο€ oαι, παρd,βo).o συμμετoχilζ. στo λ0γαρισσμ6
080/,ι80562-3l τηq ΣΚ,o.Ιi. oτην ΙθνΦ Tρiiτεζα E}'λiδoζ'
! Ι.ο σιμι\,Ι'ριo απoτε7.εiται απ6 τρειg διδακτικig εν6τητεζ: Σταθερoi Στ6χoυ,
Πη)'ινo! Στ6χ0υ και Σκoπoβoηξ Ι.P,S.c. το)ν oπoιΦν η παρακo,ο6Θηoη εiναι
υπolρεωτιt(η.
ο K6θε διδακτικil εν6τητα περιλαμβνει θ6ματα ασφd)€ιαζ και κανoνισμιιν
δ€-ξαγ.l)γliζ τοι] i:ΙιJηματoζ τηζ Σκoπο[]ο7.liζ.
. oι εξετιiσειξ θα γiνιlυι' ρ εριrlτημιατoλ6γιo τo οπoιo θα περι}.αμβιiνει ερωτησεξ,
oι oπoiεζ θα α\'αφ.ρoνται και στιξ τρει-q θεματικ.c εν6τητεζ.
o Ο1 επ1τυχ6ντεζ σαξ εξετiσειζ θα λιiβol)ν σχοτιη βεβαι(l)ση τηζ ΣK.o,Ε. και
,\ε).τio Eκπαιδευο1 Σκoπoβo).l]g.
. oι υπo\μljlφιoι εκπαιδευτic τρiπει να βρioκoνται οτο χd]ρo τηξ διoργdν(l)σηζ τoυ
σεμ1γαρ1oυ τo αργ6τcρo oτιq 08.30 πμι τoι Σαββιiτoυ. πρoσκoμζoνταξ την
ασnrνoμκη τoυζ ταυτ6τητα και το ΔE.ΣK, (Δελτio Σκoπευο]) oε ιoxi,
. Kαiωτνται τα Σωματεiα τηζ δfναμηζ ΣK.o,Ε. να απooτεoωυν στα γραφεiα τηζ
Σα-ζ γν(1)ριζoυμε 6τι,

oμooπoνδiαq

τι'ζ

απαραiτητεζ αιτησει.. καθ(bξ και τα αντiγραφα παραβ6)ων συμμετoχηζ,
Σημει(i)νετα1 6τι θα τηρηοεi σεη)d πρoτεραι6τηταζ. με την πρoδπ6θεoη 6τι 6λα τα
απαραiτητα δικαιoλoγητι(d θα ./'oιν κατατε0ει στην Oμoσπoνδiι,,. Εiν o αριθμ6ξ
τ.oν δη)'ι]σεων σ!μμετoχηζ υτερβει τoυq oγδ6ντα (80), θα πραγματoπoιηθεi και
\,.o Σεμιν.ιριo σε περioδo ε'6ζ μηι'6ζ.
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