Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Mini Soccer Στελετών
Επιτειρήσεων 2011
Δήλωση Σσμμετοτής

Επωνσμία Εταιρίας : ____________________________________________
ΑΦΜ: ____________________________ ΔΟΥ: ______________________
Δραστηριότητα Εταιρίας : ________________________________________
Διεύθσνση – Τ.Κ. – Περιοτή : _____________________________________
Τηλ.:_______________________

Fax. :__________________________

e-mail: ______________________________________________________
Υπεύθσνος Λογιστηρίοσ: ________________________________________

Στοιτεία Σσμμετετόντων:

Ονοματεπώνσμο Σσμμετετόντων

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

Αρτηγός Ομάδος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Όροι Σσμμετοτής:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ομάδεσ Στελεχϊν (άνδρεσ) άνω των 22 ετϊν, Ζλλθνεσ και αλλοδαποί από επιχειριςεισ
τθσ χϊρασ.
Κάκε Εταιρία/Επιχείρθςθ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό με μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ αποτελοφμενεσ
από εννζα (9) ςτελζχθ. Το πρωτάκλθμα κα είναι 6x6 ενϊ οι υπόλοιποι παίκτεσ κα είναι αναπλθρωματικοί. Η κάκε
εταιρία που ςυμμετζχει ςτο πρωτάκλθμα, δεςμεφεται να ζχει εξαςφαλίςει τθν κατάλλθλθ ακλθτικι περιβολι εμφανίςεισ των ςτελεχϊν τθσ. Σε περιπτϊςεισ που θ ομάδα τθσ Εταιρίασ ςασ δεν διακζτει εμφάνιςθ κα πρζπει
ενθμερωκοφν τα Στελζχθ του shutdown.gr ϊςτε να παραςχεκοφν ςτουσ ακλθτζσ τθσ ομάδοσ ςασ, τα κατάλλθλα
διακριτικά.
Στα πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ το shutdown.gr προςφζρει τθν κάλυψθ των παρακάτω:








Κλειςτό Γιπεδο Mini Soccer (Athens Indoor Football, Ευρϊτα 24, Κθφιςιά). To shutdown.gr διατθρεί το
δικαίωμα να αλλάξει γιπεδο ι να χρθςιμοποιθκοφν περιςςότερα γιπεδα, εφόςον απαιτθκεί. Σε κάκε
περίπτωςθ το γιπεδο κα είναι κλειςτό.
Μπάλεσ / Διαιτθτι
Διαχείριςθ κλθρϊςεων και προγραμματιςμόσ αγϊνων
Γραμματειακι Υποςτιριξθ αγϊνων
Κφπελλο για τισ τρείσ πρϊτεσ ομάδεσ.
Φωτογραφικι και Ιατρικι Κάλυψθ.

Οι ακλθτζσ ςυμμετζχουν ςτο πρωτάκλθμα με δικι τουσ ευκφνθ και είναι ςκόπιμο πριν τθν ζναρξθ του
πρωτακλιματοσ να ζχουν τθν διαβεβαίωςθ από Ιατρό πακολόγο ςχετικά με τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςτο
πρωτάκλθμα. Οι ακλθτζσ κα κλθκοφν να υπογράψουν υπεφκυνθ διλωςθ πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ,
ςχετικά με τθν καλι κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ.
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρωτάκλθμα, εργάηονται ςτθν Εταιρία που εκπροςωποφν και αναφζρονται ςτθν
κατάςταςθ προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι κάποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν εργάηεται ςτθν
Εταιρία, θ ομάδα κα αποκλειςτεί από το πρωτάκλθμα.
Τα ονόματα των ςυμμετεχόντων μποροφν να αλλάξουν μζχρι και πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του
πρωτακλιματοσ και με δεδομζνο ότι και για τουσ νζουσ ςυμμετζχοντεσ ιςχφουν οι υπόλοιποι όροι ςυμμετοχισ.
Οι αρικμοί των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να μασ κοινοποιθκοφν πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του
πρωτακλιματοσ και κα πρζπει να αναγράφονται εμφανϊσ ςτισ εμφανίςεισ των ςυμμετεχόντων.
Το πρωτάκλθμα κα διεξαχκεί με βάςθ τουσ κανόνεσ των πρωτακλθμάτων Mini Soccer.
Θα απονεμθκεί κφπελλο ςτισ τρείσ πρϊτεσ ομάδεσ και ζνα μετάλλιο.
Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα www.shutdown.gr αμζςωσ μετά τθν υποβολι τουσ.
Τα αποτελζςματα των αγϊνων κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του shutdown.gr ενϊ κα ενθμερϊνονται και με email οι αρχθγοί όλων των ομάδων ςτο πρωτάκλθμα.
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Τρόπος Πληρωμής
Η αξία ςυμμετοχισ ςτο πρωτάκλθμα ανζρχεται ςτο ποςό των 550 Ευρϊ + ΦΠΑ (23%).
Το ποςό κα πρζπει ζχει κατατεκεί μζχρι και τθν Πζμπτθ 6/5/2011
Το τιμολόγιο κα ςασ αποςταλεί αμζςωσ μετά τθν κατάκεςθ.
Επιλζξτε τον τρόπο πλθρωμισ:

Αντίγραφο τθσ παροφςασ διλωςθσ ςυμμετοχισ πρζπει να αποςταλεί με fax ςτο 210 9244510 και το πρωτότυπo
ςτθν Διεφκυνςθ :
Shutdown.gr (Q-Training)
Υπόψθ κασ. Χριςτου
Κουτςονίκα 5 & Ηλία Ηλιοφ
3οσ Όροφοσ
Νζοσ Κόςμοσ
117 44
Υπογραφι & Σφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ

_________________________________
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