ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος,
Αρ. πρωτ.:

28.07.2020
1730.-

Προς: ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας στέλνομε συνημμένα με την προκήρυξη αγώνων Κ14 –Κ16 περιόδου 2020-2021:
α) Έντυπο « ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
β) συνυποσχετικό διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών,
των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A ,της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (άρθρο 2,
παρ. 3Α εδ. ιγ Καταστατικού Ε.Π.Ο.)
γ) Πράξη Συναίνεσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Το έντυπο δήλωσης συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας πρωτότυπο
συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένο από Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του
Σωματείου σας καθώς και την σφραγίδα αυτού μέχρι την 21.08.20.
Μαζί με το έντυπο δήλωσης συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας:
1) Παραχωρητήριο γηπέδου και άδεια λειτουργίας αυτού.
2) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πρακτικού με τα στοιχεία όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και φωτοαντίγραφο πρακτικού από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων με το οποίοι
προέκυψε το Δ.Σ. με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
3) Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A ,της U.E.F.A. και της
Ε.Π.Ο. (άρθρα 13, 62, 63, 64 Καταστατικού Ε.Π.Ο.) υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο
της υπογραφής από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου σας.
4) Πράξη Συναίνεσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το
γνήσιο της υπογραφής όλων των μελών του Δ.Σ του Σωματείου σας μόνο για τα μέλη που έχουν
αλλάξει μετά την περσινή δήλωση συμμετοχής.
5) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ένωσή μας .
6) Δήλωση προπονητή
Όσα Σωματεία δεν προσκομίσουν μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση του πρωταθλήματος Κ14-Κ16
περιόδου 2020-2021.
Τα αιτήματα για την κλήρωση σε περίπτωση που έχουν κοινή έδρα με άλλα Σωματεία, θα
υποβληθούν πριν από την ημερομηνία της κλήρωσης.
Η έναρξη των άνω πρωταθλημάτων ορίζεται την 26 - 27.09.2020 ημέρα Σάββατο και
Κυριακή.

Για το Δ/Σ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
Ο Π ρ όε δρ ος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Τσιχριτζής

Παν/της Βράκας
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