ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλλουµε συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής που αφορά τον αθλητή / την αθλήτρια µας
____________________________________________, που επιθυµεί την εγγραφή του στο σωµατείο
µας_______________________________________________,

για

το

τµήµα

του

αεραθλήµατος

_________________________.
Σας υποβάλουµε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Ο Γεν. Γραµµατέας

Υπογραφή - Σφραγίδα
Επίθετο _______________________

Όνοµα ____________________________ _

Όνοµα Πατέρα _________________

Όνοµα Μητέρας _______________________

Έτος Γέννησης _________________

Τόπος ______________________________

Πιστοποιητικό Γέννησης ___________

∆ήµου/Κοινότητας ______________________

Εθνικότητα _____________________

Υπηκοότητα

∆ιεύθυνση(Πόλη, Οδός – Αριθµός)

_____________________________________

Σωµατείο που θέλω να εγγραφώ

_____________________________________

Υπογραφή Αθλητή / Αθλήτριας

____________________________________

Ηµεροµηνία

____________________________________

________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ (για ανηλίκους)
Ο
ΠΑΤΕΡΑΣ
Επίθετο _____________

ΜΗΤΕΡΑ
Επίθετο _____________

Όνοµα ______________

Όνοµα ______________

Αρ. Αστ. Ταυτ. ________

Αρ. Αστ. Ταυτ. ________

Αστ. Τµήµα

Αστ. Τµήµα

________

Υπογραφή ___________

Φωτογραφία

_______

Υπογραφή _____________

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
υπογράφων ιατρός ____________________

βεβαιώνω ότι ο / η εικονιζόµενος / η στην παραπάνω
αίτηση εξετάστηκε και βρέθηκε ικανός / ή να
αγωνίζεται στο αεράθληµα _______________ χωρίς
κίνδυνο για την υγεία του / της.
Υπογραφή – Ηµεροµηνία ___________________

Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του / της πιο πάνω αθλητή / αθλήτριας, των
γονέων ή του κηδεµόνα και του ιατρού του σωµατείου

(Υπογραφή Γεν. Γραµµατέα και σφραγίδα σωµατείου)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Η αίτηση συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα ή στην γραφοµηχανή ή στον Η/Υ
2. Η φωτογραφία κολλιέται µε κόλλα και σφραγίζεται µε την σφραγίδα του σωµατείου.
3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή και τους γονείς ή κηδεµόνες εφόσον ο αεραθλητής
είναι ανήλικος – κάτω των 18 ετών)
4. Συµπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους
5. Υπογράφεται από τον ιατρό του σωµατείου που τον εξέτασε. Σε περίπτωση που ο αθλητής
υποβάλεται σε εξετάσεις στο ΚΑΙ αρκεί αντίγραφο θεωρηµένο της εξέτασης.
6. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραµµατέα του σωµατείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την
ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του αεραθλητή , των γονέων – κηδεµόνων και του
ιατρού.
7. Υποβάλλονται συνηµµένα πιστοποιητικό γεννήσεως ∆ήµου ή Κοινότητας ή και θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
8. Πέντε πρόσφατες φωτογραφίες (κατά προτίµηση έγχρωµες) εκτός αυτής που κολλήσατε στην
αίτηση.
9. Αποφεύγετε διορθώσεις στην αίτηση.
10. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ηµεροµηνία (δεκτή µέχρι 1 µήνα)

