ΔΝΩΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ
ΔΓΡΑ: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ
ΔΣΟ ΙΓΡΤΔΩ: 1969
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 419

ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 23/08/18

Πξνο
Όια ηα ζωκαηεία ηεο δύλακήο καο
΄Δδξεο ηνπο
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα ηα
πξωηαζιήκαηα ππνδνκώλ πνπ δηνξγαλώλεη ε Δ.Π.. ΄Δβξνπ γηα ηελ
αγωληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 θαη απηά είλαη ηα εμήο:
1) Σν πξωηάζιεκα Κ16, ζην νπνίν έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη νη
γελλεζέληεο από 1-1-2003 θαη2004.
2) Σν πξωηάζιεκα Κ14, ζην νπνίν έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη νη
γελλεζέληεο από 1-1-2005 θαη 2006.
3) Σν πξωηάζιεκα Κ12, ζην νπνίν έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη νη
γελλεζέληεο από 1-1-2007 θαη 2008.
Δάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηε
δήιωζε θαη λα ηελ απνζηείιεηε νπωζδήπνηε ζηελ ΄Δλωζε κέρξη ηελ
10ε επηεκβξίνπ 2018.
Η ζπκκεηνρή δελ είλαη ππνρξεωηηθή θαη γηα ηηο ηξεηο δηνξγαλώζεηο.
Σα ζωκαηεία κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία εμ’ απηώλ, ζε δύν ή
θαη ζηηο ηξεηο.
Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Υ#ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΝΣΔΛΗ

ΣΟΤΚΝΑΓΗ ΙΩΑΚΔΙΜ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:......................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ16 Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2019
Πξνο
Σελ Δ.Π.. ΄Δβξνπ
Αιεμ/πνιε
ε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 419/23-8-18 εγγξάθνπ ζαο,
ζαο γλωξίδνπκε όηη:
1. Γειώλνπκε ζπκκεηνρή ζην πξωηάζιεκα Κ16 πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δ.Π.. ΄Δβξνπ.
2. Σν γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνπο αγώλεο καο είλαη
ην γήπεδν.......................................
3. Σα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο είλαη:
Φαλέιια.............................
Παληεινλάθη............................
Κάιηζεο ...................................
4. Αληίθιεηόο καο νξίδεηαη ν θ. .................................................
θάηνηθνο .....................ηειέθωλν..........................

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:......................................

Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ14 Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2019
Πξνο
Σελ Δ.Π.. ΄Δβξνπ
Αιεμ/πνιε
ε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 419/23-8-18 εγγξάθνπ ζαο,
ζαο γλωξίδνπκε όηη:
4. Γειώλνπκε ζπκκεηνρή ζην πξωηάζιεκα Κ14 πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δ.Π.. ΄Δβξνπ.
5. Σν γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνπο αγώλεο καο είλαη
ην γήπεδν.......................................
6. Σα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο είλαη:
Φαλέιια.............................
Παληεινλάθη............................
Κάιηζεο ...................................
5. Αληίθιεηόο καο νξίδεηαη ν θ. .................................................
θάηνηθνο .....................ηειέθωλν..........................

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:......................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ12 Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2019
Πξνο
Σελ Δ.Π.. ΄Δβξνπ
Αιεμ/πνιε
ε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 419/23-8-18 εγγξάθνπ ζαο,
ζαο γλωξίδνπκε όηη:
7. Γειώλνπκε ζπκκεηνρή ζην πξωηάζιεκα Κ12 πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δ.Π.. ΄Δβξνπ.
8. Σν γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνπο αγώλεο καο είλαη
ην γήπεδν.......................................
9. Σα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ καο είλαη:
Φαλέιια.............................
Παληεινλάθη............................
Κάιηζεο ...................................
6. Αληίθιεηόο καο νξίδεηαη ν θ. .................................................
θάηνηθνο .....................ηειέθωλν..........................

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

(ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

