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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/2018
Καθορισμός ειδικών εντύπων προς υποβολή στην ΚΟΞ για την εγγραφή μέλους, με
βάση το άρθρο 5.3 του Καταστατικού της ΚΟΞ.

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βάση το άρθρο 5.3 του Καταστατικού, για την εγγραφή νέου
αθλητικού σωματείου ως μέλος της Ομοσπονδίας, είναι τα ακόλουθα:
α)

Πιστό αντίγραφο του καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού (εάν υφίσταται)

β)

Πιστοποιητικό σύστασης-ίδρυσης
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή,

γ)

Έγγραφη δήλωση (Υπόδειγμα 1) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, των κανονισμών και προκηρύξεων της ΚΟΞ.

δ)

Δήλωση (Υπόδειγμα 1) στοιχείων επικοινωνίας υπευθύνου για το άθλημα (εφόρου) και
χώρου προπονήσεων (έδρας). Σε περίπτωση μη ιδιόκτητου χώρου ή αίθουσας, γραπτή
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του εν λόγω χώρου προπονήσεων, με την οποία να
βεβαιώνεται η άδεια χρήσης του χώρου. Απαγορεύεται η δήλωση έδρας άλλου Σωματείουμέλους χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή του.

ε)

Ονομαστική κατάσταση των μελών
επικοινωνίας τους (Υπόδειγμα 2)

στ)

Πίνακα των αθλημάτων που διεξάγει εκμάθηση και ονομαστική κατάσταση έξι (6) τουλάχιστον
αθλητών ξιφασκίας (Υπόδειγμα 3), μαζί με τις αιτήσεις εγγραφής τους στην ΚΟΞ,
συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που προβλέπουν οι κανονισμοί. Οι ως άνω αθλητές
πρέπει κατά την εγγραφή τους, να έχουν συμπληρώσει τα έξι (6) έτη.

ζ)

Αντίγραφο σύμβασης ή συμφωνίας που έχει συνάψει με εγκεκριμένο από την ΚΟΞ
προπονητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (άρθρο 22), των κανονισμών ή/και
εγκυκλίων της Ομοσπονδίας.

η)

Καταβολή του τέλους εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, το οποίο σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης επιστρέφεται.

από

τον

του

έφορο

Διοικητικού

Εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ την 6/12/2018
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Σωματείων

Επαρχίας

Συμβουλίου

με

τα

ή

από

στοιχεία

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
Ημερομηνία ..........................
Αρ. Μητρώου .........................
Προς:

Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Θέμα:

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την εγγραφή μας ως Μέλος της Κ.Ο.Ξ. Το Δ.Σ. του
.......................(πλήρες ονομασία σωματείου)................................... αποδέχεται ανεπιφύλακτα το
Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Κ.Ο.Ξ.
Υπεύθυνος αθλήματος

[………………………………….………………………………………...]

Έδρα προπονήσεων:

[………………………………….………………………………………...]

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

[………………………………….………………………………………...]

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ […………….……]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[………………….………………………………………………………...]

Τηλεομοιότυπο (fax) […………….……]

Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του καταστατικού,
καθώς επίσης και τα παράβολα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μέλους, ύψους διακοσίων
πενήντα (250) Ευρώ.

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας.
-ΟΠρόεδρος

-ΟΓραμματέας
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

…………………………..

…………………………..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
α)
Πιστό αντίγραφο του καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού
β)
Πιστοποιητικό σύστασης-ίδρυσης
γ)
Άδεια χρήσης του χώρου προπονήσεων (έδρας)
δ)
Ονομαστική κατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία επικοινωνίας τους
ε)
Πίνακα διεξαγόμενων αθλημάτων και ονομαστική κατάσταση αθλητών ξιφασκίας με τις
αιτήσεις εγγραφής τους προς την ΚΟΞ
στ) Αντίγραφο σύμβασης ή συμφωνίας με εγκεκριμένο από την ΚΟΞ προπονητή
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ …………………………………………………………

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1
2
3
4
5
6
7

-ΟΓραμματέας
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

…………………………..

Ημερομηνία: …………………….
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ …………………………………………………………

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

1
2
3
4
5
6

-ΟΓραμματέας
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

…………………………..

Ημερομηνία: …………………….
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