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 Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συμμετοχή μου στην διαδικασία 

των δοκιμαστικών του συλλόγου PIERIKOS F.C. 1961 ,που θα διεξαχθούν στο 

γήπεδο του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου στο Νέο Κεραμίδι Ν.Πιερίας στις 08-09-10  

Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00. Απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον ΜΙΑ ( 1 ) ώρα 

πριν την έναρξη των δοκιμαστικών, ήτοι 17:00 το αργότερο. 

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα υγείας που να με 

εμποδίζει να συμμετέχω σε αθλητικές δραστηριότητες και στις διαδικασίες των 

δοκιμαστικών. 

 Δια της παρούσας ο σύλλογος PIERIKOS F.C. 1961 δηλώνει ότι  δεν φέρει καμία 

ευθύνη ποινική ή αστική προς το συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα 

ήθελε συμβεί και/ή ζημία ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη 

άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει στις προπονήσεις οφείλει να έχει μαζί του 

σορτσάκι και κάλτσες μαύρου χρώματος, μπλούζα άσπρου χρώματος, ποδοσφαιρικά 

και αθλητικά παπούτσια καθώς και επικαλαμίδες ή γάντια τερματοφύλακα. 

αντίστοιχα. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στα δοκιμαστικά έχουν όλοι οι αθλητές οι οποίοι έχουν 

συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή γεννημένοι έως και την 

31/12/2003. 

 Η συμπληρωμένη παραπάνω αίτηση πρέπει να σταλθεί μέσω e-mail στην διεύθυνση 

sfkpierikos1961@gmail.com ή να παραδοθεί στα γραφεία του συλλόγου  

     ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – Ά ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. (ώρες λειτουργίας 10:00 – 13:30 ) 

 Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα σταλούν έως 07/07/2020 και ώρα 20:00. 

 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία συμμετοχής στα 

δοκιμαστικά, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στο 2351604048 από τις 10:00 έως 

13:30 και στο email sfkpierikos1961@gmail.com . 
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