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δfvgμη6 ΣK.Ο.Ε.

ΦΕfuΙΑ : Σεμ,ιι,α1lιο Εκπαιδειiτιi:r, Σκοποβο?.η

g

Σti.Ο Ε διoρ7αl,ιi:l,ει οτη Φεοοαλογf}iη στιζ 4 & 5l7l2Φ15 oε αi()οiioα τοιl
Ξενοδο1εiου (n,tΕΦΙΤΕRRΑΝΕΑβ{ PALΑCΕ) ο,τηv οδ6 Σαλαtrιiνοq 3 και Ι{αρατfοου οττ1

Σαg μ,ο.lρiζοιlιιε οτι. η

Φεoοαλογil<η. Σεμιιr,αριo Ei<παιδευτrj:r, Σr<οποβολr1g οδμφr:lr'α LLετo ακoλοιiOo πρo7μlαμρια

ΣΑBBΑΤΟ : 4l712&15
t)8:0Ο - 09:Ο0 Εγγρυ'ιpεq
09:0Ο - 20.ΟΟ Σεμιιl,α1lιο
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KYΡΙΑΙ{ΙJ : 5l7l201s
08:30
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14.30 Σεpιιr,α'ριο Σκoποβo),:iq

Ε:..-:',-.'.
l.l:30
Lξζιuυοι:
Δικαiο;ιια συιιμιετοy,l1g oτο οεpιιr,αριo bγoυι' τυ. αθλοilμεvα μfλη ταlν Σωματεiων-trιε}.ιδν τη;
ΣK.Ο.Ε. τo"oπoιa' rcατθ7,οtlr,η κατεi7"αi,ΔE.ΣK. (Δελτiο Σκοπευτl1) και θ7"oιlr,οιipιπi"ηριiloει το
2-|,' ετoqτηg ηλικiα6 τοιlg.
Ο κα'i)ε n,διαφε1.lομιa,oq πρθπaι i,U σι)ιιΙτi'i.lριj;oει ιι6γο τη οιrr,ηιιμιθr,η Δl1)'ο:oη λlμμιετoμ1;. τηγ
oποiα θα καταθθαει οτο Σοrxιατεiο τοψ.
Tο xρηματιι<d πΟo6 τωι, πενξντα ευρ{iJ (50,00 €) πυ'ρa.β6Χου συιιμετοχηE, θα πρfπει vα
καταβληθε{ υτa Χογa'ριαoμ6 Ο8Ο148Φ562.31 τηq ΣK.Ο.E' cτηv Εθvικη Tρi;lπεξα' Eλλiιδο.g
Σκοπoβo)'l1q

(με αποατολη οτη ΣΚ.Ο.E. φlα' τoυ α1ετιlcοιi παραστατικΟ6) η στσ' Υpσ'{Pεiα τηq
Oμοαπονδiαζ, μgτLi.α{q6 Ξη\,_Ξ!ηΙr|iροlοΙ τοLΣο)μgΞεi!υlιq τηγ '{,ηρδqμi τqlν δηλ{i)οεοlγ
κα,ι oε κ6θε περiπτωο.η πριν τη διεξαγοlγΦ του αειrιγαgiου. Mη 6μcαιρη κατεrβολη του
ποοο.ι1, ακυριbvει τη ουμiιετοyη.
Το οεμιr,α'ριο α'ποτε|)"εiται απo τ1:,ειg διδr:κτικθζ a,οτl1τε5, Σια.θεροri Στο7ριl. Πηl.ιi,oυ Στo7"oυ
και Σκοπoβoi"l1-c Ι Ρ,S.C. τοlι,οποiο-lι,η πιJιlαξqi.ουθηοη εiγαι υπο7ρεcιlτικ4
Κα()ε διδα,κτικrj εr,οτl1τα περιLαψβαι.ει θtμιατυ" αoφa);-w.q κσ'1 κα'\,ο\,ισμοli, διεξαγο.lγηζ τorl
α.θλ{ματο.; τηg Σκoπoβoi'liq.
εξετυ'oειq 0α' γiι,ουι, μιε ε1]Ο]τllιια'τδ'oγιο το oποiο 0α περι}"αμβαr,ει ερο;τl1oειg. οι οποiε;
αι,αιρθροι,ται και στιζ τ|)eιζ θeιιατικεg a,oτητεg.
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επιτιiyοr,τεg οτιq εξεταcειg - τα or,oιιατα' τΟ)\, οποio:r, θα αr,α'ρτη()ουr, οτl1ι, επioημη
ιοτoοεi.iδα' τηq Οpιoοποr,δiα"ζ rγwlγ.skοe.gr . 0α λαβoυr, o7ρτικl1 βεβα.iι:οη τη.; ΣΚ Ο.E κα'ι
Lε"i'τLo Εκπαιδευτl1 Σκοποβoλl1q. πρloοκομιiζoι'ταq2 φοlτoγραφiεg α)πoιl τα,ι;τι:τl1ταg. μιθοο.l τοιl

Σοlμα"τεiοtl τοιlg.
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ιlπoιui1ιριoι εκπυ'ιδalτbg πρΕπει r,α βριοlcο'',τα'l στο χcι]ρo τηζ διοργαr,οloηζ του σειιl\,α'ρiotl τo
αpγoτερo οτιg 08.00 πμι του Σαββατorl. προοκομiζor,τσ'ζ τ1l1, α'oτυr,ομιιl<l1 τουg ταυτδτt1τυ. l\lκυl
τo ΔE.ΣK. (Δελτiο Σκoπευτl1).
Kαλoυi,ταL τo' Σοιγιυ'τειυ" τηq δυr,α,μηq ΣΙ{.Ο.E. ι,cl' υ"πaoτεi}''oυ\, στα γρo'ιρεiα τηq Οpιοοποr,δiαg

το αργ6τερο ιιεχρι τηr,Πα,Ιlαoκalli 26

Ιουr,ioυ 2ΟΙ5 τιq Δηλιiloει6 Συμμετο1ηq
ε':διαφερομfνοlv που κατ& τ11ν ltρioη τουg (τοrv Σωματεiοlν) μποροriν νσ' {ινταΤεο|<ριθοrjγ
οτιq απαιτησειζ τoυ Σεμιvαρ{ου. o μiγιoτοq αριθpιοg δη}"c|lοεoll, δε θα υπεμlβαir',ει τιg τεoοε1lιq
(4) για κd'0ε Σο:μα,τεiο. Σημειιbγετβι .d,:ι!α δqθεi-tροτερgΦτητψ qE δηλιbσειs.qυμμsτοxηg

νεο.εγγεγοαuμ6νωγ Σοtματεiφν, τα qποtα δε διαθfτουv ιl<αl,oποιητικ6 αριθιι6
εκrεαιδευτci;ν. Τα Σοlμιατεiα, θα, n,ηιιε1lο;0oυι,τη Δευτθρα 29 Ιουr,ioιi 20Ι5 yια τηr,αποδοy,τ1
ιιη τcl)\, δη?'ιilοεοll, oιlιιμετo71g πoιl θα ε7ρυr, αποoτεii"ει.
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