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ΠροκÞρυtη

Το'Ιδρυμα Α. Γ. ΛεβÝντη (Α. G. Leventis Foundation) προκηρýσσει διαγωνισμü για τη

χορÞγηση εßκοσι πÝντε (25) «ΥποτροÞιþν ΟλυμπιακÞò Προετοιμασßαò» σε αθλητÝò

και αθλÞτριεò ατομικþν αθλημÜτων, εν üψει τηò διεξαγωγÞò των Ολυμπιακþν

Αγþνων του 2016 στο Ρßο Ντε ΤζανÝιρο, υπü τουò εξÞò üρουò και προýποθÝσειò:

Υποτροüßεò

ΚατÜ την αδÝσμευτη κρßση τηò αρμüδιαò ΕπιτροπÞò, χορηγοýνται εßκοσι πÝντε

(25} αθλητικÝò υποτροÞßεò ετÞσιαò διÜρκειαò και ýψουò τεσσÜρων χιλιÜδων

(4.000Ι ευρþ Ýκαστη, σε αθλητÝò και αθλÞτρεò απü την ΕλλÜδα Þ την

Κýπρο, που αγωνßζονται σε ατομικÜ ολυμπιακÜ αθλÞματα.

Δικαßωμα Υποý πüιüτητgò

Υποψηφιüτητεò δýνανται να υποβιßλλουν αθλητÝò και αθλÞτριεò ατομικþν

αθλημÜτων απü την ΕλλÜδα Þ την Κýπρο.

ΑθλητÝò στουò οποßουò χορηγÞθηκε υποτροφßα στο παρελθüν Ýχουν τη

δυνατüτητα να τη διεκδικÞσουν ξανÜ και να τουò χορηγηθεß εκ νÝου.

Θα προτιμηθοýν αθλητÝò και αθλÞτριεò που δεν Ýχουν χορηγοýò Þ/και δεν

λαμβÜνουν Üλλη οικονομικÞ ενßσχυση απü δημüσιουò Þ ιδιωτικοýò φορεßò.
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4. Α€ιολüνηση ΥποýπüιοτÞτων

Το'lδρυμα Α. Γ, ΛεβÝιττη θα αναθÝσει την κρßση των ÞακÝλων υποψηφιüτηταò

- σε ορισθεßσα ΕπιτροπÞ. Η αξιολüνπσπ νßνεται κυρßωò με βÜσπ τιc αθλπτικÝc

επιδüσειò του 2014 και την προοπτικÞ επιτυγιþν στουò επεργüμενουc

ολυυπιακοýò ανþνεò.

5. ΑνακÞρυtπ Υποτοüüων

Η επý,ογÞ των υποτρüÞων θα τεθεß στην αδÝσμευτη κρßση τηò ΕπιτροπÞò, που

Ýχει Þδη ορßσει το ºδρυμα Α. Γ. ΛεβÝιιτη και θα εγκριθεß τελικþò απü το Δ.Σ.

του Ιδρýματοò.

Η αυτοποüσωππ ευüÜνισπ των υποτρüüων στπν ΑθÞνα κατÜ την τελετÞ

απονομÞò των υποτροüιþν συνιστÜ απαραßτπτο üρο νια τη χορÞγησπ τηò

υποτροüßαò.

6. ΚαταβολÞ Υποτροüιþν

οι υποτροφßεò θα καταβληθοýν στουò επιτυχüιττεò κατÜ τη διÜρκεια τελετÞò,

η ημερομηνßα τηò οποßαò θα ανακοινωθεß σΓουò βραβευθÝντεò μΕ επιστολÞ

απü τοºδρυμα.

7. Ερμηνεßα των¼ρων του Διανωνισμοý

Το ºδρυμα Α. Γ. ΛεβÝντη ερμηνεýει και συμπληρþνρι ελεýθερα τουò üρουò τηò

παροýσαò προκÞρυξηò.

8. ΑποδοχÞ των¼ρων του Διανωνισμοý

Το 'Ιδρυμα διατηρεß το δικαßωμα να μην απονεßμει μßα Þ/και περισσüτερεò

υποτροφßεò σε περßπτωση που κρßνει, κατÜ την απüλυτη διακριτικÞ του

ευχÝρεια, üτι οι υποψÞφιοι δεν πληροýν τουò üρουò του διαγωνισμοý.

Οι διαγωνιζüμενοι διÜ μüνηò τηò συμμετοχÞò τουò στον διαγωνισμü,

αποδÝχοιιται ανεπιφýλακτα τουò üρουò του.
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