Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Καταβλήθηκε ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής,
σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει το σωματείο:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ:
ΑΡΙΘ FAX:

Α΄ :150,00 €
A1:140,00 €
Β΄ :130,00 €

e-mail:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
*Υποχρεωτικά e-mail ή αριθμός fax
Αριθ. Πρωτ:

2019

Προς την Ε.Π.Σ Μεσσηνίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από
απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου,
δηλώνουμε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα
κατηγορίας περιόδου 2019-2020, αποδεχόμαστε
ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο και της Ε.Π.Σ Μεσσηνίας, τους εκδοθέντες κανονισμούς και όσου
θα εκδοθούν σε εφαρμογή των αποφάσεων των σχτεικών Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τους όρους της
σχετικής προκήρυκης και καταθέτουμς στο ταμείο σας το ποσό των
€ ως ετήσια συνδρομή
και δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Η σύνθεση του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι η εξής:

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
Δ.Σ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΚΙΝΗΤΟ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΣΤΑΘΕΡΟ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με
την ΕΠΣΜ
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Δηλώνουμε έδρα για τους αγώνες μας το γήπεδο : Α. ……………………………………………
Β. ……………………………………………
Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι :
α. ΦΑΝΕΛΑ _______________________________________
β. ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ ____________________________________
γ. ΚΑΛΤΣΕΣ ________________________________________
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
(Σφραγίδα Σωματείου)

(Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή)

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Καταβλήθηκε ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής,
σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει το σωματείο:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ:
ΑΡΙΘ FAX:

Α΄ :100,00 €
A1:100,00 €
Β΄ :70,00 €

e-mail:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Αριθ. Πρωτ:

2019

Προς την Ε.Π.Σ Μεσσηνίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από
απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου,
δηλώνουμε συμμετοχή στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
περιόδου 2019-2020, αποδεχόμαστε
ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο και της Ε.Π.Σ Μεσσηνίας, τους εκδοθέντες κανονισμούς και
όσους θα εκδοθούν σε εφαρμογή των αποφάσεων των σχτεικών Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τους
όρους της σχετικής προκήρυκης και καταθέτουμς στο ταμείο σας το ποσό των
€ ως
δικαίωμα συμμετοχής στο κύπελλο.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
(Σφραγίδα Σωματείου)

(Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή)

Υπόδειγμα

ΔΗΜΟΣ …………………………………

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο Δήμος /Αθλητικός Φορέας του Δήμου ………………………
παραχωρεί το Ποδοσφαιρικό γήπεδο ………………………………………..
στην ομάδα ……………………. για τους επίσημους αγώνες την ποδ/κή περίοδο 20192020.

Ημερομηνία ……………..
Υπογραφή

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ /ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
περί της 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.)
Ο υπογραφόμενος……………………………………………………………………………
με Α.Δ.Τ. …………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ………………
………………………………………………………………….. με αριθ. Μητρώου Ε.Π.Ο
………………………..δηλώνω, με την ιδιότητά μου ως …………………………………
……………………….. τα παρακάτω:
Το σωματείο…………………………………………………………………………………
με αρ. μητρώου Ε.Π.Ο. …………………, Μέλος της Ε.Π.Σ …………………………...
…………………………………………………. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της
F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων τους και
την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε διαφορά στο Ομοσπονδιακό ποδόσφαιρο.
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται απολύτως τις αποφάσεις του Διαιτητικού
Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.
Θα παραπέμπει ενώπιον του ως άνω Διαιτητικού Δικαστηρίου, ως τελευταίο βαθμό,
κάθε εθνικής διάστασης διαφορά, που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή
του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., την οποία το Δικαστήριο θα
εκδικάσει, αποκλειόμενης κάθε προσφυγής σε οποιοδήποτε πολιτικό δικαστήριο.
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται τις αποφάσεις του Διεθνούς Διαιτητικού
Αθλητικού Δικαστηρίου (C.A.S.) της Λοζάνης όπως καθορίζεται στις σχετικές
διατάξεις των Καταστατικών της F.I.F.A. και της U.E.F.A.
Εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μαζί του και με οποιαδήποτε
ιδιότητα φυσικά πρόσωπα (ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωματούχοι κ.λ.π.)
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις
οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., τις
αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων τους και την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε
διαφορά στο Ομοσπονδιακό ποδόσφαιρο την οποία θα υποβάλλουν μόνο στα
αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
Για το Σωματείο……………………………………………………………………
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

