Αθήνα, 19 /01/2016
Α.Π.:
74 /16
Προς: Σωματεία δύναμης ΕΟΤ
Θέμα: Πρόσκληση Συμμετοχής - Σεμινάριο Προπονητών Level 1
Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ, θα διοργανωθεί Σεμινάριο προπονητών Level 1,
στις 5-7 Φεβρουαρίου 2016 και 26-28 Φεβρουαρίου 2016, στο Βόλο.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η προετοιμασία και εκπαίδευση προπονητών σωματείων, με σχετική εμπειρία
στην τοξοβολία, ώστε λαμβάνοντας την βασική εκπαίδευση (level 1) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους προπονητικούς στόχους του σωματείου τους.
Εκπαιδευτής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Χρήστος Καρμοίρης, κάτοχος πτυχίου της Παγκόσμιας και
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας: Εκπαιδευτής Προπονητών Level 1.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 6 εκπαιδευτικές ημέρες, οι οποίες θα μοιραστούν σε 2 Παρασκευοσαββατοκύριακα:
1ο ) 5-7/2/2016 (έναρξη Παρασκευή απόγευμα – λήξη Κυριακή μεσημέρι)
2ο ) 26-28/2/2016 (έναρξη Παρασκευή απόγευμα – λήξη Κυριακή μεσημέρι)
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο των Αθλητικών Ξενώνων του Δήμου Βόλου, σε
συνεργασία με το τοπικό σωματείο ΣΣΒ.
Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν διαμονή-διανυκτέρευση στο ίδιο κτίριο των Αθλητικών Ξενώνων, αυτό
θα πρέπει να δηλωθεί αναλόγως στη Δήλωση Συμμετοχής.
Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, με χρέωση 15 € το άτομο ανά μέρα διανυκτέρευσης.
Σε περίπτωση επιθυμίας παροχής γευμάτων ( Τιμή γεύματος 7€) στον χώρο του σεμιναρίου, αυτό θα
πρέπει να δηλωθεί αναλόγως στη Δήλωση Συμμετοχής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο:
- Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από το σωματείο και υπογράφονται από Πρόεδρο/Γ. Γραμματέα
- Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΟΤ, η οποία θα τηρεί λίστα αριθμού πρωτοκόλλου.
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπονητές/τριες ή αθλητές/τριες μέλη των σωματείων δύναμης της Ε.Ο.Τ.,
ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών οι οποίοι είναι ενεργοί κατά τουλάχιστον 1 έτος της τελευταίας τριετίας.
- Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20, κατά προτεραιότητα αρ. πρωτ. υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής.
- Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σύλλογο: 2 και από τον συνδιοργανωτή σύλλογο ΣΣΒ: 3. Σε
περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αυτές δύναται να συμπληρωθούν από υπεράριθμους αιτούντες.
- Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό του Σεμιναρίου από τον Εκπαιδευτή κ.
Χρήστο Καρμοίρη.
- Ημερομηνία λήξης υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 28 Ιανουαρίου 2016.
Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι πλήρως συμμετέχοντες θα λάβουν αποδεικτικό συμμετοχής,
υπογεγραμμένο από τον Εκπαιδευτή και τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Τ..
Με την οριστικοποίηση των συμμετοχών θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες το αναλυτικό πρόγραμμα του
Σεμιναρίου καθώς και λίστα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι
συμμετέχοντες.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Δρ. Πέτρος Συναδινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Κόλλιας

