
 
 
 
 
 
 
 
 

          ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ 

 
Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, όσον αφορά την είσοδο στο στρατόπεδο και την 
παραμονή καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με στόχο το σεβασμό στο χώρο που μας παραχωρήθηκε. 
 
 

1.   Να έχει συμπληρωθεί από τα Σωματεία και να έχει σταλθεί στην Ομοσπονδία, πί ν ακα ς  

με αλφαβητική σειρά με το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα των εισερχομένων στο 

στρατόπεδο των αθλητών ,προπονητών, εκπαιδευτών και παραγόντων μέχρι την Π έμπτη 

01/09/2022 και ώρα 12:00 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. 

2. Η είσοδος στο στρατόπεδο θα γίνει μόλις επιτραπεί από τον αρμόδιο φορέα τηρώντας τους  

κανονισμούς που ορίζουν. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση στην πύλη του 

στρατοπέδου, βάση του ωρολογίου προγράμματος.  

3.    Τα σωματεία θα στείλουν ένα αρχείο σε μορφή EXCEL στην Ομοσπονδία με τους αριθμούς  

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αθλητών , προπονητών, εκπαιδευτών και παραγόντων  για την    

είσοδό τους στο στρατόπεδο .  

         Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε πεζούς μέσα στο στρατόπεδο   

        Τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στον χώρο parking που θα υποδειχθεί. 

            4. Στο στρατόπεδο αλλά και στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους δηλωμένους    

             αθλητές, προπονητές ή εκπαιδευτές και παράγοντες. 

        Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε συνοδούς και θεατές. 

5. Στον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή . 
        6. Το γήπεδο ποδοσφαίρου της Σχολής Ικάρων  πρέπει να δοθεί στο τέλος του  αγώνα καθαρό και χωρίς      
               φθορές και ζημιές.  
        7.    Επειδή η κυκλοφορία στο στρατόπεδο απαγορεύεται θα πρέπει να μεριμνήσετε  να έχετε  
              ότι χρειαστείτε για την διατροφή σας. 
 
               Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα θα μείνουν αυστηρά στον αγωνιστικό χώρο . 

               Δεν επιτρέπονται βόλτες και φωτογραφίες στους γύρω χώρους. 

     .   Παρακαλούμε η συμπεριφορά σας απέναντι στους στρατιωτικούς που θα                    

              βοηθήσουν στην διαδικασία εισόδου και εξόδου από το στρατόπεδο να είναι         

          Κόσμια !! Μην ξεχνάτε ότι θα βρίσκονται στο στρατόπεδο λόγω του αγώνα  αλλιώς            

              θα περνούσαν το σαββατοκύριακο με τις οικογένειες τους. 
 

                Η είσοδος στο στρατόπεδο θα γίνει από την Κεντρική Πύλη  

   
 
              Σας ευχαριστούμε για την πιστή τήρηση των μέτρων. 

 



 
 


