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ΠΡΟ ΣΗΝ
Ε.Π.. ΦΩΚΙΔΑ
ΘΕΜΑ: Δήιωζε πκκεηνρήο ζην Πξωηάζιεκα
Α΄ Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο
πεξηόδνπ 2021 – 2022

Κύξηε Πξόεδξε,
ε ζπλέρεηα ηνπ κε αξηζ. 280/13–07–2021 εγγξάθνπ ζαο, κε ην νπνίν
καο γλωξίζαηε ηελ έλαξμε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο ηεο Α΄ Εξαζηηερληθήο
Καηεγνξίαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2021 – 2022, ζαο γλωξίδνπκε όηη,
ζύκθωλα κε ηελ από …………………………… απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ ζωκαηείνπ καο:
1νλ
Δειώλνπκε ζπκκεηνρή ζην παξαπάλω πξωηάζιεκα, απνδερόκαζηε
ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο Α΄ Εξαζηηερληθήο
Καηεγνξίαο θαζώο θαη ηεο ζπκπιεξωκαηηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο απηήο, πνπ –
θαηά απόιπην δηθαίωκα – θξίλεη αλαγθαία ην Δ.. ηεο Ε.Π.. Φωθίδαο .
2νλ Γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ωο έδξα καο γηα ηνπο αγώλεο ηνπ
Πξωηαζιήκαηνο απηνύ, είλαη ην γήπεδν …..………………………….………………
θαη αλήθεη

………………………………...…………………………………………… ,

κε ελαιιαθηηθό δεύηεξν ην ………………….……….……….…..………………….
ην νπνίν αλήθεη ……………………………………………………………………………
Παξαρωξήζεηο θαη Άδεηεο Καηαιιειόηεηαο ηωλ αλωηέξω γεπέδωλ, ζα ζαο
πξνζθνκίζνπκε ππνρξεωηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ.
3νλ Σα ρξώκαηα ηωλ δύν ζηνιώλ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο ζα είλαη:
α)

Φαλέια ……….…………………….….……. & …...……..……..………….…

β)

Παληεινλάθη …………………….………...… & ………..……….….……......

γ)

Κάιηζεο …….……….…….….………….….. & …….…….….....……………

4νλ

Σν ζωκαηείν καο αλήθεη ζηελ Δ.Ο.Τ. ……….…………….………………..

θαη έρεη Α.Φ.Μ. ……….………………………………………….. .
5νλ

Η έδξα ηνπ …………………………………………….

(1)

βξίζθεηαη εληόο

ηωλ γεωγξαθηθώλ νξίωλ ηνπ Ν. Φωθίδαο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ΕΠ
Φωθίδαο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΕΠ Φωθίδαο.
6νλ

Σειέθωλν επηθνηλωλίαο Πξνέδξνπ: …………………….……………………

& ηειέθωλν Γελ. Γξακκαηέα : …………………………....………………..………
αο επηζπλάπηνπκε ηελ ζύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ, ωο ηζρύεη
ζήκεξα.
7νλ
Σα γξαθεία ηνπ Αζιεηηθνύ καο ζωκαηείνπ βξίζθνληαη εληόο ηωλ
νξίωλ ηνπ Ν. Φωθίδαο ζηελ παξαθάηω Δηεύζπλζε
(Άξζξν
6 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο ΕΠ Φωθίδαο) :
ΟΔΟ: ……………………………….………………. ,
ΠΟΛΗ: ………….…………………….…… . ,

ΑΡΙΘΜΟ: ……..……….. ,

Σ.Κ. : ……………..……. ,

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: ………………………………..…... αλήθεη ζηνλ θ. …………………..…....….……
ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: ………………………………..……. αλήθεη ζηνλ θ. ………….……………………...
Η΄ ΦΑΞ :

…….................................................... αλήθεη ζηνλ θ. ………………………………....

όπνπ θαη ζα παξαιακβάλνπκε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζωκαηείνπ καο.
8νλ
Επηζπκνύκε νη εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ζωκαηείνπ καο, λα δηεμάγνληαη
εκέξα …………………………………………. .
9νλ
Όινη νη επίζεκνη αγώλεο ηνπ ζωκαηείνπ καο ζα δηεμάγνληαη ζε
γήπεδα εληόο ηωλ νξίωλ δηθαηνδνζίαο ηεο Έλωζεο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο ΕΠ Φωθίδαο θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ δειωζεί ζηελ
αξκόδηα Επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο.
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