
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς τα Σωματεία Ε.Ο.Τ 
 

 

Αθήνα, 15/05/2019 
Αρ. πρωτ.:865/19 

  

Θέμα: Προκήρυξη διοργάνωσης Σεμιναρίου Εκπαιδευτών Level 1 στην Αθήνα, 7-9 & 14-16/6  2019 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ, θα διοργανωθεί Σεμινάριο εκπαιδευτών Level 1, στις 7-9  και  
14-16 Ιουνίου  2019, στην Αθήνα. 

  

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου στο ΟΑΚΑ (δίπλα από τα γραφεία της ΕΟΤ),  
στις 07-09 Ιουνίου 2019 (έναρξη Παρασκευή απόγευμα – λήξη Κυριακή μεσημέρι) &  
        14-16 Ιουνίου 2019 (έναρξη Παρασκευή απόγευμα – λήξη Κυριακή μεσημέρι)  
 

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι ο κ. Χρήστος Καρμοίρης, Εκπαιδευτής Προπονητών Level 1 & 2 της Παγκόσμιας και 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπονητές/τριες ή αθλητές/τριες μέλη των σωματείων δύναμης της Ε.Ο.Τ., με όριο τα  
2 άτομα ανά σωματείο και με μέγιστο συνολικό αριθμό τα 20 άτομα. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αυτές δύναται 
να συμπληρωθούν από υπεράριθμους αιτούντες. 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο: 
 Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στην ΕΟΤ από το σωματείο, με υπογραφή Πρόεδρο/Γ. Γραμματέα του 

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις δηλώσεις συμμετοχής, η οποία θα προκύψει από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου εισαγωγής τους στην ΕΟΤ 

 Οι δηλωθέντες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους και να είναι ενεργοί κατά τουλάχιστον 1 έτος  
της τελευταίας τριετίας (2016-2017-2018) 

 Η πλήρης παρακολούθηση και των 2 Παρασκευο-σαββατοκύριακων του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική 
   

Το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο είναι 25 ευρώ ανά συμμετέχοντα και θα καταβληθεί με την προσέλευσή του στο 
Σεμινάριο. 
  

Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην Ε.Ο.Τ, στο email: info@archery.org.gr, μέχρι τις 31 Μαΐου 2019. 
 

Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου οι πλήρως συμμετέχοντες θα λάβουν αποδεικτικό συμμετοχής, υπογεγραμμένο από τον 
Πρόεδρο της Ε.Ο.Τ. και τον Εκπαιδευτή. 

 

Οι τελικώς συμμετέχοντες θα λάβουν από τον Εκπαιδευτή κ. Χρήστο Καρμοίρη ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό και το  
αναλυτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου καθώς και λίστα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα πρέπει να έχουν μαζί τους . 

Συνημμένη η Δήλωση Συμμετοχής. 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

  

Δρ. Πέτρος Συναδινός Έβελυν Παπαδοπούλου 
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