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N,4EΛoΣ τΩN Δ|EΘΝΩΝ oMοΣΠoΝΔΙoΝ' ΣYNοMoΣΠoNΔlΩΝ κΑ| ΕΝΩΣΕΩΝ:
' INτERNΑτ|οNAL sl-1ooΤ|ΝG sPoRT FΕDΕBAτloN (|.S.s'F,)
- FEDΕRAT|oN INτERΝAτ|oNALE DΕ T|R AUX ARλ,1Es SPoRτ|VEs DE cHAsSE (F,|'τA.S,ο.)
- Assοc|AT|oN DΕ FEDERATIοΝS DΕ τ|R sPοRTiF DE LA ο,E, (Α.F.τs.c.)
- ΕURoPEAΝ S|-1οoT]NG coNFEDERAT1oΝ (E.S'c.)
- ΛlUZZLE LοADΕRS Assοc1AτloΝs JΝτERNAτloNAL co|\i1ΙM|τΤEΕ {ι\,4.L,A,|,ο,)
ΝTEΒΝAτ|ONAL PRAοTlcAL sHooT|NG cοΝFEDERATIoN (|,Ps.c.)
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Πρoq τα
Σωματεiα και oμdδεq τηq δr5ναμηq ΣΚ.o.E.
πoυ καλλιεργoriν αγωνioματα oκοπoβoληg Ι.P.S.C.

ΘΕMΑ : Διoργdνωση σεμιναρioυ Δoκtμων Eθνικιbν Kριτcbν oτη Θεooαλονiκη 29301412017

Ιl ΣKoE -ΕTEΠΣ διοργανωνει oεμιν6ριo Δοκ[μων Eθvικων Kριτων oτιq29 και
Απριλioυ 2017, oτη Θεοoαλoνiκη.

o 1ιilροg διεξαγωγηg

30"

29 Aπpιλiου oτα γραφεiα τηg
εταιρεiα-c Lif.e Τherapy Academy, Eθvικηq Aντιoτd,οεωq 5 i -53 και Aριoτεiδoυ γωνiαεiοοδοq απ6 Aριoτεiδου ενω η πρακτικη θα γiνει oτo Σκoπευτηριο τηq EΛΠΣ την
Κυριακη 30 Aπριλiου 2017. Ωρα 6ναρξηζ και τιg δδo ημ6ρεt 8:30 τo πρωi.
τηq θεωρiαg, τo Σdββατo

Στo oεμινdριo θα μπoρ6οoυν να συμμετ6o1ουν 6ω9 30 dτομα, τα oπoiα θα
επιλεγοriν με βdοη την εμπειρiα τουq oτην Πρακτικη Σκoπoβολη και με την oειρ0
εκδηλωoηq ενδιαφ6ροντo9. oι αιτηoειq Θα πρθπει να υποβληθοιiν oτoν λογαριαoμ6
e-mail: skιlc-ctepsιζcskοe.gr, και πρ6πει να περιλαμβ6νoυν oιiντoμο βιoγραφικ6 απ6
τo οποio θα πρoκιiπτεlσυμμετo1η τουg σε τρειζ (3) αγιbνεq Ι.P.S.c. και πληρη
ατομικd, oτoι1εiα διεf θυνοη, τηλ6φωνα επικoινωνiαq, λoγαριαoμ69 email και
ημερομηνiα γ6wηοηg. Αιτηοειg θα γiνoυν δεκτ69 6ωq τιq 7 Απριλioυ.

oι επιλεγεντεq

θα κληΘofν, να καταβd,λλoυν το παρdβoλo oυμμετο1ηg (30 Eυρcb),
oτoν λoγαριαομ6 τηg ΣKoΕ _ETEΠΣ 6ω9 την Παραoκευη 21 Aπpι}νioυ 2017.

Mε αθλητικorig 1αιρετιoμorig
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