Αρ. Μητρώου ……………………….

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………….…..………….…..………. ΟΝΟΜΑ: ………………………………..……………..……….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………..…..…………….… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………...….………….
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ……………………………………….…... ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: …………………………………..….
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: …………………………..……………………….……………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………….………………………………………………………….………..
………………………………………………………………….………… ΠΟΛΗ: ……………………………………..…………………….
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ:
α)

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΚΟΕΚ

β)

Είμαι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΚΟΕΚ με αρ. ………………………………….….…..……
και ανήκω στον ………………………………………..……………………………….……………………………..

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩ (*) ΣΤΟΝ ……………………………………………………………………………
* Απαλείψατε αναλόγως

Υπογραφή Κολυμβητή/τριας …………………………………………………………………………….……………….……………

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Γνωρίζω για την πιο πάνω αίτηση και συμφωνώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Υπογραφή Πατέρα: ……………..………………………………….……….……
Υπογραφή Μητέρας: ………………………………………….…………………
Όνομα Νόμιμου Κηδεμόνα: ………………………………..……..………….

……………………………………………………..
Υπογραφή και σφραγίδα

Υπογραφή Νόμιμου Κηδεμόνα: …………………………..…………..……
Ημερομηνία: ………………………………………………..………………………..

……………………………………………………..
Όνομα υπογράφοντος

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
Ημερομηνία παραλαβής: ……………………………………………………..
Αρ. μητρώου: ………………………………………….……….…………………..
Δικαίωμα συμμετοχής από ………………………………………..…………

………………………………………………….………….…………
Υπογραφή Γραμματέα και σφραγίδα ΚΟΕΚ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα τα οποία κατά το έτος εγγραφής θα συμπληρώνουν το
8ο έτος της ηλικίας τους.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα:
α)

Πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως.

β)

Μία φωτογραφία διαβατηρίου.

γ)

Στην περίπτωση Κυπρίων αθλητών, αντίγραφο κυπριακής ταυτότητας στην
οποία να αναγράφεται η κυπριακή ιθαγένεια ή αντίγραφο κυπριακού
διαβατηρίου.

δ)

Στην περίπτωση αλλοδαπών αθλητών, πρέπει να παρουσιάζεται διαβατήριο
και επιπρόσθετα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει την
παραμονή του αθλητή στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον έξι
μηνών.

3. Η αίτηση εγγραφής υπογράφεται ως εξής:
α)

Για άτομα κάτω των 18 χρονών, από τον αθλητή, τον πατέρα και τη μητέρα
ή τον αθλητή και τον νόμιμο κηδεμόνα.

β)

Για άτομα άνω των 18 χρόνων, από τον αθλητή μόνο.

γ)

Σε όλες τις περιπτώσεις από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου
του οποίου να αναγράφεται και το όνομα.

4. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητή, το οποίο
ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της.

