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Σωματεiα και oμιiιδεg τηq δ6ναμη9 ΣK.o.E.
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Σεμινd,ριo Eκπαιδευτιbν Σκoπoβoληg

Σαg γνωρiζoυμε 6τι, η

ΣK.o.E

διoργαvιbνει oτηv AΘηvα οτιg 6 &7'l:2l20t-4 οτo
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Σεμινdριo Eκπαιδευτωv

Σκoπoβoλ{q Φμφωνα με τo ακ6λoυθo πρ6γραμμα

ΣABBATO z 61121201'4
O9:σO _ 09:45 Eγγραφ6q

14:OO . Σεμιν&ριo Σκoπoβoληg
_
16:0o 20.OO Σεμινdριo
τηg
oτo.οεμινdριo 61oυν τα. αΘλo6μΨ μ.δλη των Σωματεiων.μελ<ilν
Διicαiωμα oυμμετo1ηq
,o*ε1o,,
(Δελτio Σκoπευτη) και 61oυν ουμτληριboει τo
ΣΚ.o.B, τα oπoiα
η κατεi1αv ΔE.ΣΚ.
.
21" tτogηg ηλικiαg τoυζ.
Συμμετo1ηq, τηγ
o κ&θε ενδiαφερ6μ,νo c,'πρ6πειvα ουμπληριboει μ6γo η συημμ6η Δηλωoη
oπo(α Θα καταΘ6οει oτo Σωuατεio τoυ.
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Σκoπoβoληζ

ο
.

.αευριir(.50,00€)τrα11P6λoυαυμμετoχιiq,Θαπρ6πεινα
Tρ&πεζα Eλλ&δoq
*o"o.βiηo,ι οτo λryαριαομo ιiεοrc80i62.31 τηg ΣΚ.o.E. στην EΘνικη.
παραστατικ":ι
iκ.o.r. φ/α τoυ o1ετικoδ,
0* ;;;;in
i jj:..J|,1t,'1:. "::
Oμooπονδiαq,

""n

. fr*".μ:φ;Η-;;;j
l

Πηλιvoυ Στ61ου.
,ρ,.6.ε.ελικ6g εν6ητε9: Σταθερof Στ61oυ,
,- ,,__!

υπo.ρεωτικri'
*α, Σ*onoβoλf1q Ι.P.S.C, των oπoiων η παoακoλοiθηoη εiναι
κανovισμιbν δεξαγωγηq τoυ
και
Κd,θε διδακτικη εν6ητα περιλαμβd,νει θ6ματα αοφ&λειαq

αθληματog τηg Σκοπoβoληq.
oπoiεg θα
oι εζετ&oειq θα γiνoυv μ,'iρ,.ημo.oλ6γιo τo oπoio Θα περr-}"αμβdνει ερωτηoειg, oι
θεματικ69 εv6τητεq,
αvαφ6ρovται και στιζ τρειq
.εξετd.oειq

. τα

oν6ματα των oπoiωv θα αναρηθoδv οτηv επioημη
ΣΚ.o.Ε. και
ιoτooελijt ηg oμooπoνδiαg wwlv.skoe.gr - Θα λ&βoυν o1ετικη βεβαiωoη ηq
ταυτ6τηταq,
τriπoυ
μ6οω τoυ
Δελτto εκπαi6ευη Σκoπoβoληq, πρoοκoμiζoντα92 φωτoγραφiεq

oι

επml16ντεq

στιξ

να απooτεiλoυν στα γραφεiα τηq oμooπoνδiαq
Kαλoriνται τα Σωματεiα ,ηq,δοuoμηq ΣK.o.Ε,,
o
.^ ^^n,Λτcnn llinrnl τnν πonαοκευi 28 Nρεμβρlρυ-29β μ6νo τιg Δη},ιilοειg Συμμετο1ηq,
δε θα .,*φoi,.' ττc'πLντε(5) για κ&Θε Σωματεio. Σημειιδνεται
μ6γιοτo9 αριθμ6q των oπoiων
1,1'^crn -"'..llgτ.ιγlic νεο.εγγεγoαuu6νων Σωματεiων, τα
. Tα Σωματεiα θα εημερωθofν
δε
δηλcboεωv oυμμετoμg πoυ θα 61oυν
Δευτ6ρα 1 Δεκεμβρioυ 2014 για την ,,"δ"χli η μη των
απoοτεfiει.
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