
:.\ 1ii":1iilΞ
,-; l].'i',.}-i iλ j:
ι]iiζ}Ι:ii}\ 1i.'i

t. ,.. 1.':;r.: .lii',r.:: l: l ':.

e- n]ai| : ego@οtenet.gr
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Πρos
Πρδεδρo AΣMΘ o MBΓAΣ AΛBΞANΔPOΣ κ. Aργυρη ΛoγoΘiτη
Πρδεδρo ΛEΣΧFΙ Bov/LtrR'S L{ΡAKBΙOY κ. Γιδργo Λαμπρακη
Πρδεδρo A.Σ. XANΙA 200Ο κ. Παραoκευα MπαρμαKα
Πρδεδρo oMΗ 2ΟΟ5 κ. Πθ,τρo Πετρiδη
Πρoεδρo A.Σ.M. ΦOΙNΙKA κα. Eλβiνα Σoλδατoυ
Πρδεδρo A.Σ.M. KoΣMoΣ κ. Γιδργo Ιωαwiδη

Kυριε Πρδεδρε,

Σε απαντηoη αιτηματδg oα5, απδ 07/08l2017, oαg γνωρiζoυμε δτι, εφδoον τo σωματεio oαg εxει
αΘλητικη αναγνδριoη απδ τη Γ.Γ.A. Και τo γυμνααιηριo διεξαγωγηg τoυ αγδνα dxει αδεια απδ την
Περιφερεια, σαs παρCιΧωρoυμε την αδεια πρoκειμiνoυ να Γtραγματoπoιηoετε τη διoργανωση τoυ
Ra11y Aιγαioυ Aτoμικδ, με ημερoμηνiεg διεξαγωγηg Σετιτiμβριog 2017- Ioυvιog 2o18.
Παρακαλoυμε δπωg απooιεiλετε σtην oμooπoνδiα τα εξηg:

1. Πρoκηρυξη τoυ αγδνα.
2' Συμμετoxig oωματεi-ων και αναλυτικη κατααιαoη αυμμετεxδντων αΘλητδν _ τριδν.
3. Αδεια τελεoηg αγδνα απδ την Aπoκεντρωμενη Περιφερεια αιην oπoiα υπδγεται o xδρo5

διεξαγωγη9.
4. Πρδγραμμα πρoπδνησηs Και αγωνων.
5. Aiτηοη Πρos την Oμooπoνδi.α περi oριoμoυ κριτδν τoυ αγδνα.
6. Oνoματεπδνυμα ιατρδν πoυ Θα παρευρioκoνται αυτoπρoοδπωs στιs πρoπoνηoειg και κατδ

την τελεoη των αγδνων.
7. Awi"γραφo εγγρδφoυ ενημiρωoηs πρos τo EΘνικδ Κεντρo Αμεoη5 BoηΘειαg.
8. Πρoυπoλoγισμo & απoλoγιoμδ των αγδνων.

To κδαιoE γ1α την παραxδρηoη oαδειαg-iγκριoηEΣ ανiρxεται σto πooδ των 4o0€, τo oπoio Θα
πρεπει να ΚατατεΘεi αιo λoγαριαoμo Πoυ τηρεi η oμooπoνδiα μαg oιην ΕΘνικη Tραπεζα Ελλδδαg
με αριΘμδ o8o l480776-66 και ΙBAN GR 7101 10o8000oooo8ο48077666, δεκα ημερεs πριν την
εναρξη διεξαγωγηg τη5 διoργδνωoηg και περιλαμβανει:

1. Aναρτηoη τoυ λoγδτυπoυ τηg EΓo oε δλα τα εντυπα τη5 διοργανωσηs, στls lσtoσελiδεg και
σtιs tσtoσελiδε5 κoινωνικηg δικτυωoηg.

2. Aναφoρα oε ανακoiνωoη τη9 EΓo δτι η διoργανωoη ixει την nαδεια, απδ την BΓO για την
τdλεoη αυτηs.

Για τo Δ.Σ τη5 E.Γ.o'
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