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Πρos
Πρoεδρo AΣMΘ o MEΓAΣ AΛEΞANΔΡOΣ κ. Aργυρη Λoγoθετη
Πρδεδρo ΛEΣXH BowLER'S FΙΡAΚtrΙoY κ. Γιδργo Λαμπρδκη
Πρδεδρo A.Σ. ΧANΙA 2o0Ο κ. Παραo.κευα Mπαρμακα
Πρδεδρo oMFΙ 20o5 κ. Πετρo Πετρtδη
Πρoεδρo A.Σ.M. ΦOΙNΙKA κα. Eλβiνα Σoλδατoυ
Πρδεδρo A.Σ.M. KoΣMoΣ κ. Γιδργo Ιωαwiδη

Kυριε Πρδεδρε,

Σε απδντηoη αιτηματos σαs, απil 07lo8l2o17, oα5 γνωρiζoυμε δτι, εφδοoν τo σωματεio oα5 εxει
αΘλητικη αναγνδριoη απδ τη Γ.Γ.A. και τo γυμνααιηριo διεξαγωγηg τoυ αγδνα ixει αδεια απδ την
Περιφiρεια, σαs παραxωρoυμε την δδεια πρoκειμενoυ να πραγματoπoιηoετε τη διoργανωση τoυ
Rally Aιγαi.oυ Δυδδεg, με ημερoμηνi.εg διεξαγωγη5 Σετττiμβριo5 2017- Ιoυνιog 2o18.
Παρακαλoυμε δπω9 απoαιεiλετε σtην oμooπoνδiα τα εξηg:

1. Πρoκηρυξη τoU αγδνα.
2. Συμμετoxε5 oωματεiων και αναλυτικη κατααιαoη oυμμετεxδντων αθλητδν _ τριδν.
3. Aδεια τελεoηg αγδνα απδ την Aπoκεντρωμiνη Περιφiρεια oιην oπoiα υπαγεται o xδρog

διεξαγωγηg.
4' Πρoγραμμα πρoπδνησηS και αγδνων.
5. Ai'τηoη Γtρos την Oμooτιoνδi.α περi" oριoμoυ κριτων τoυ αγδνα.
6. Oνoματεπδνυμα ιατρδν πoυ Θα παρευρioκoνται αυτoπρooδπωs σtιs πρoπoνηοειg και κατα

την τiλεoη των αγδνων.
7 ' Aντi'γραφo εγγραφoυ ενημdρωoηs πρos τo EΘνικδ Kiντρo Αμεoηg BoηΘειαg.
8. Πρoυπoλoγισμδ & απoλoγιoμδ των αγδνων.

To κδαιo5 για την παραxδρηoη oαδειαg-εγκριoη9Σ ανiρXεται σto πooδ των 4oo€, τo oπoio Θα
πρεπει να κατατεΘεi αιo λoγαριαoμδ πoυ τηρεi η oμooπoνδiα μαg o-εην Eθνικη Tραπεζα EMδδαg
με αριΘμδ o8ol48a776-66 και ΙBAN GR 710110ο8ooo00οo8048077666, δεκα ημiρεs πριν την
εναρξη διεξαγωγηg τη9 διoργανωoηg και περιλαμβανει:

1. Aναρτηoη τoυ λoγoτυπoυ τηg EΓo oε δλα τα εντυπα τηg διoργανωσηs, σtιS lσtoσελtδεg και
αιιg ιoιooελiδεg κoινωνικη5 δικτυωσηs.

2. Aναφoρα oε ανακoi"νωoη τη5 EΓo δτι η διoργανωoη εxει την nαδεια, απo την EΓo για την
τελεoη αυτη5.
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Για τo Δ.Σ τηg E.Γ.o.


