ΕΚΔΗΛΩΗ ΛΗΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΘΛΗΗ
TETΑΡΣΗ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017 - 16:00 - ΛΟΤΣΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ - ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Αν επιθυμείτε τη ςυμμετοχή του παιδιοφ ςασ ςτουσ κολυμβητικοφσ αγώνεσ επίδειξησ
ςυμπληρώςτε τo παρακάτω ζντυπο ανάλογα με την ικανότητα κολφμβηςησ του παιδιοφ
ςασ και το ζτοσ γζννηςήσ του.
ΑΓΩΝΙΜΑ

12m με ςανίδα
25m με ςανίδα
25m
50m

μικρή πιςίνα κατά πλάτοσ
μικρή πιςίνα κατά μήκοσ
μικρή πιςίνα κατά μήκοσ
μεγάλη πιςίνα

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ
αγόρια και κορίτςια από 2012 ζωσ 2008
αγόρια και κορίτςια από 2010 ζωσ 2006
αγόρια και κορίτςια από 2010 ζωσ 2004
αγόρια και κορίτςια από 2006 ζωσ 2004

ONOMA
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ
ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ
ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ςταθερό)
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ που επιθυμεί να συμμετέχει
Μικρή Πιςίνα
12m με ςανίδα (2012-2008)

25m με ςανίδα (2010-2006)

κατά το πλάτοσ τησ πιςίνασ

κατά το μήκοσ τησ πιςίνασ

25m (2010-2004)
κατά το μήκοσ τησ πιςίνασ

Μεγάλη Πιςίνα
50m (2006-2004)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κατάθεςη Δηλώςεων υμμετοχήσ ςτουσ Κολυμβητικοφσ Αγώνεσ
ςτο Γραφείο Αθλητιςμοφ (Χρυςοςτόμου μφρνησ 29, 3οσ όροφοσ κτηρίου ΚΑΠΗ)
/ τηλ. 2394020841 / Fax. 2394022391 / e-mail : sportsdlag@yahoo.gr /

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο
άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη επώλπκν Μεηέξαο:
(2)
Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (FAX):

Σει.:
Οδόο:

Αξηζ.:

Σ.Κ.:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Email):

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
σο θεδεκόλαο ηνπ - ηεο _____________________________________
(νλνκαηεπώλπκν ζπκκεηέρνληα)
(α) επιτρέπω τη σσμμετοτή ηνπ - ηεο ζηνπο θνιπκβεηηθνύο αγώλεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ ηελ Σεηάξηε 30
Απγνύζηνπ 2017, θαη (β) βεβαηώλσ ην άριστο της σγείας ηνπ - ηεο.
Ηκεξνκελία: ….……20……
Ο – Η Δει…..

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε .
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο .
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη
10 εηώλ .

