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ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ
(οδηγίες για τη συμπλήρωση στη δεύτερη σελίδα)

Ο υπογεγραμμένος αθλητής, κάτοχος του με αριθμό

δελτίου ταυτότητας της Κ.Ο.ΠΕ.

υπέρ του σωματείου
επιθυμώ την ελεύθερη μετεγγραφή μου στο σωματείο

ΟΝΟΜΑ
Επικολλήσατε
δύο (2) πρόσφατες
φωτογραφίες τύπου
ταυτότητας ή διαβατηρίου

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΗΜ.

/ ΜΗΝ.

/ ΕΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Η ενυπόγραφη αποδοχή της αίτησης από τα άτομα που έχουν τη γονική μέριμνα του αθλητή είναι απαραίτητη μόνο εάν αυτός
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του είναι κάτω των 18 χρόνων).

Για το αποδεχόμενο σωματείο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σφραγίδα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Για το συγκατατιθέμενο σωματείο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σφραγίδα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Κ.Ο.ΠΕ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.ΠΕ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σφραγίδα
Κ.Ο.ΠΕ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ για την αποδοχή από την
ΚΟΠΕ της αίτησης εγγραφής οποιουδήποτε και την εγγραφή του στη δύναμη της Ομοσπονδίας απαραίτητα απαιτούνται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η υποβολή της αίτησης ελευθέρας μετεγγραφής πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
Η υποβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής δύο (2) προσφάτων φωτογραφιών του αθλητή.
Η κατάθεση μαζί με την αίτηση του υφισταμένου δελτίου ταυτότητας του αθλητή.
Η καταβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής του καθορισμένου από την ΚΟΠΕ παραβόλου μετεγγραφής.
Η ενυπόγραφη αποδοχή της αίτησης από τα άτομα που έχουν τη γονική μέριμνα του αθλητή σε περίπτωση
που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτός είναι κάτω των 18 χρόνων.
Η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης (περιοχές με γκρι φόντο).

Σε περίπτωση που όλα τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται η αίτηση ελευθέρας μετεγγραφής δεν θα γίνεται
αποδεκτή, θα επιστρέφεται και δεν θα εκδίδεται δελτίο ταυτότητας.

