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Προσ : ωματεία – υλλόγουσ τθσ Ελλθνικισ Γυμναςτικισ Ομοςπονδίασ (Ε.Γ.Ο.) 

ΡΟΚΗΥΞΗ 

Ο Αθλητικόσ Κολυμβητικόσ Πμιλοσ Λιβαδειάσ, διοργανϊνει φιλικό διαςυλλογικό αγϊνα Αεροβικήσ 

Γυμναςτικήσ, Α’-Β’-Γ’-Δ’ κατηγοριϊν, τθν Κυριακή 13 Μαΐου 2018, ςτο κλειςτό Δημοτικό Γυμναςτήριο, Δήμου 

Λεβαδζων, Χαιρωνείασ 28, Λιβαδειά.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ & ακλιτριεσ ςωματείων- ςυλλόγων που ανικουν ςτθν δφναμθ τθσ 

Ε.Γ.Ο. και ζχουν ακλθτικό δελτίο Αεροβικισ Γυμναςτικισ, πρόςφατα κεωρθμζνο από γιατρό. 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ςτα e-mail akoliv@yahoo.gr  & 

anka1529@gmail.com. 

Για τθν διλωςθ ςυμμετοχισ παρακαλείςτε να κάνετε χριςθ αποκλειςτικά ςυνημμζνησ φόρμασ, 

ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα πεδία και αποςτζλλοντασ ςτα παραπάνω mail, Πχι ςε μορφή .pdf. Για οποιονδιποτε 

λόγο δεν μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε το αρχείο, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν διλωςθ τθσ ΕΓΟ 

(επιςυνάπτεται).  

Η τεχνική ςφςκεψη του αγϊνα θα πραγματοποιηθεί την Ρζμπτη 10 Μαΐου 2018, ςτα γραφεία του ομίλου, 

Αρκαδίου 1 & Ζρκυνασ, Λιβαδειά. 

Όλοι οι προπονθτζσ κα πρζπει να αποςτείλουν με e-mail τισ φόρμεσ δυςκολίασ των ακλθτϊν ι να τισ 

προςκομίςουν ςε 3 αντίγραφα τθν θμζρα του αγϊνα, ςτθν γραμματεία μια (1) ϊρα πριν τθν ζναρξθ. 

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά ακλθτι & ακλιτρια, κακϊσ και το τελικό πρόγραμμα του αγϊνα, κα διαμορφωκεί με 

τθν λιξθ τθσ τεχνικισ ςφςκεψθσ και κα ςασ γνωςτοποιθκεί με e-mail.  

Να ςημειωθεί ότι,  μετά τη λήξη των δηλϊςεων ςυμμετοχήσ, το παράβολο πληρϊνεται κανονικά ανεξάρτητα 

από την ςυμμετοχή του αθλητή – αθλήτριασ.  

Για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτα τθλζφωνα: 

Κατερίνα Κομνά 6978400753 

Λουκία Σςάπρα 6973556637 
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