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ΠΡΟΣ:  Μέλη Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλινγκ Αμμοχώστου 

 

Αξιότιμοι Κύριοι / ες , 

 

Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου προκηρύσσει την έναρξη των 

Πρωταθλημάτων Α’ και Β’ Κατηγορίας του Συνδέσμου για την περίοδο 2015-2016. Η 

ημέρα διεξαγωγής της πρώτης αγωνιστικής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Δικαίωμα εγγραφής ομάδας: € 80,00 (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 

Δικαίωμα εγγραφής μέλους: € 28,00 (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο 99687824. 

   
ΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ  

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/09/2015  

ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ: ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ  

Ή ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ: ΝΤΙΝΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

 
Τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

επίσημη Ιστοσελίδα του Ε.Σ.Μ.Α. Θα γίνονται αποδεκτά ΜΟΝΟ τα έντυπα που θα 

φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα του σωματείου (Όλα τα έντυπα που θα τυπωθούν 

μέσω τις Ιστοσελίδας θα πρέπει να σφραγιστούν κατά την παράδοση τους). Οι αιτήσεις 

εγγραφής μελών θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν και παράλληλα να 

υπογραφούν από ΟΛΑ τα μέλη (νέα και υφιστάμενα) του σωματείου. 

 

ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
 

 

 

 



 

Website: www.famagustabowlingclub.com 

E-mail: info@famagustabowlingclub.com 
 

 

 

 

 

 

Σημαντικές υποσημειώσεις: 

 

1. Οι ομάδες δικαιούνται να εγγράψουν μέχρι και 8 παίκτες στο ενεργητικό τους. 

 

2. Παίκτης που προέρχεται από άλλο Επαρχιακό Σύνδεσμο ή Σωματείο μπόουλινγκ, θα πρέπει 

απαραίτητα να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες με τον 

προηγούμενο Επαρχιακό Σύνδεσμο ή Σωματείο μπόουλινγκ. 

 

3.  Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής Ομάδας θα πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός 

αθλητικής ταυτότητας μέλους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (Κ.Ο.ΜΠΟ.) στην 

κατάλληλη στήλη (η λίστα με τους αριθμούς μελών είναι αναρτημένη στον πίνακα 

ανακοινώσεων). Τα νέα μέλη του σωματείου μπορούν να ζητήσουν τους αριθμούς αθλητικής 

τους ταυτότητας από τα σωματεία που ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένοι. 

 

 

Σημ. Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί Φόρμες Εγγραφής 

Ομάδων οι οποίες θα παραδοθούν εκπρόθεσμα ή που δε θα συνάδουν με το Καταστατικό 

του σωματείου. 
 

 

 

Με Εκτίμηση 

Δια Δ.Σ.  Ε. Σ. Μ. Α. 

 

 

Ντίνος Σοφοκλέους 

Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α. 


