ΕΣΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
Σμήμα Βeach Volleyball

Φόρμα (Αίηηζη) Πιζηοποίηζης

Εγκαηάζηαζης Beach Volley
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Φοπέαρ Αίηηζηρ (θα πρέπει να είναι
ο νόμιμος τρήστης της εγκατάστασης):

Καηηγοπία Φοπέα:

Αθληηικόρ ύλλογορ / Σοπική Αςηοδιοίκηζη / Ιδπςμα / Δηαιπεία / Αλλο (πεπιγπαθή)

Ονομαζία Δγκαηάζηαζηρ:
Σοποθεζία (πόλη-περιοτή) :
Γιεύθςνζη:
Σηλ. Δπικοινωνίαρ:
E-mail:
Website/FB/Social Media:
Όνομα & Σηλέθωνο Τπεςθύνος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ιδιόκηηηη:

ΝΑΙ / ΟΥΙ

Απιθμόρ γηπέδων:
Αποδςηήπια:

ΝΑΙ / ΟΥΙ

Σοςαλέηερ:

ΝΑΙ / ΟΥΙ

Δάν η εγκαηάζηαζη δεν είναι ιδιόκηηηη να επιζςναθθεί ζσεηική
βεβαίωζη για ηην νόμιμη παπασώπηζη ηηρ σπήζηρ ηηρ από ηον
θοπέα ιδιοκηηζίαρ για ηο ζςγκεκπιμμένο σπονικό διάζηημα. Δπίζηρ
ζε πεπίπηωζη πος βπίζκεηαι ενηόρ εςπύηεπος αθληηικού κένηπος,
η εγκαηάζηαζη πολλαπλών σπήζεων, θα ππέπει να επιζςναθθεί
και η ζσεηική άδεια λειηοςπγίαρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ πος να
αναθέπει ηην ζςγκεκπιμμένη σπήζη.

Κεπκίδερ (και απιθμόρ θέζεων):
Αλλοι ςποζηηπικηικοί σώποι (πεπιγπαθή):
Φωηογπαθίερ (να αποζηαλλούν με e-mail ζηο bvregistration@volleyball.gr)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΡΗΗ
Δκπαιδεςηική

Αγωνιζηική

Άλλη

Κόζηορ εγγπαθήρ

ςνδπομέρ

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διζιηήπιο Διζόδος

Δλεύθεπη ζηο κοινό

Με ηην παπούζα ο ςπογπάθων εκππόζωπορ ηος θοπέα βεβαιώνει ηην ακπίβεια ηων ανωηέπω και όηι έλαβε γνώζη ηων Κανονιζμών Beach
Volley ηηρ ΔΟΠΔ και ηων ζσεηικών εγκςκλίων πος αθοπούν ηιρ εγκαηαζηάζειρ. Ο θοπέαρ ιδιοκηηζίαρ ή ο νόμιμορ σπήζηηρ, είναι αποκλειζηικά
ςπεύθςνοι για θέμαηα αζθαλείαρ πος αθοπούν ηην δπαζηηπιόηηηα ενηόρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ, καθώρ και οποιαδήποηε θέμαηα νομοθεζίαρ
(πςπαζθάλεια, ςγειονομικά κλπ) ζηα οποία ςπάγεηαι η εςπύηεπη εγκαηάζηαζη ζηην οποία ανήκει ηο γήπεδο beach volley. Η πιζηοποίηζη αςηή
αθοπά μόνον ηιρ πποδιαγπαθέρ πος απαιηούνηαι για ηιρ διάθοπερ καηηγοπίερ αγωνιζηικών ή εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηων πος εμπίπηοςν
ζηην δικαιοδοζία ηηρ ΔΟΠΔ και δεν ςποκαθιζηά "αδεια λειηοςπγίαρ" ή άλλη μοπθή αδειοδόηηζηρ ηηρ εςπύηεπηρ εγκαηάζηαζηρ. Η πιζηοποίηζη
δύναηαι να ανακληθεί ζε πεπίπηωζη πος αλλάξοςν οι πποδιαγπαθέρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ ενηόρ ηηρ πεπιόδος ιζσύοςρ ηηρ.

Ημεπομηνία Τποβολήρ

Τπογπαθή/θπαγίδα

Η αναγνώριση ιστύει για το έτος
σποβολής τοσ αιτήματος και είναι
εσθύνη τοσ υορέα να την ανανεώνει
ετησίως.

ΕΛΕΓΥΟ
(ζσμπληρώνεηαι από ηην ΕΟΠΕ με επιζσναπηόμενο και σπογεγραμμένο ζκαρίθημα ηων γηπέδων όποσ θαίνονηαι οι διαζηάζεις
ηοσ αγωνιζηικού τώροσ και ηης ελεύθερης ζώνης όπως μεηρήθηκαν ηην ημέρα ηοσ ελέγτοσ)

Τπεύθσνος Ελέγτοσ:
Ημερομηνία:

Κωδικός Πιζηοποίηζης:

Παραηηρήζεις:

FORM Registration Venue

