ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 		
Τ.Θ. 24999
1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ο υπογεγραμμένος καλαθοσφαιριστής:
ΟΝΟΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΡ. ΠΟΛ. ΤΑΥΤ.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Παρακαλώ όπως εγγραφώ στη δύναμη της Κ.Ο.Κ. ως αθλητής του Σωματείου ……………………………………………………
και αναλαμβάνω όπως τηρώ το καταστατικό και τους κανονισμούς της Κ.Ο.Κ.
α) επισυνάπτω φωτογραφία, αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης και αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου μου.
β1) δηλώνω ότι δεν είμαι ήδη γραμμένος στη δύναμη της Κ.Ο.Κ. είτε με το πιο πάνω όνομα, είτε με οποιοδήποτε άλλο
όνομα και ότι δεν υπέβαλα καμία άλλη αίτηση για εγγραφή, πλην της παρούσης, στην Κ.Ο.Κ.
και/ή
β2) είμαι ήδη γραμμένος στη δύναμη της Κ.Ο.Κ. με αριθμό μητρώου ................................ ως αθλητής του σωματείου
........................................................................................................................................................................
γ) δηλώνω ότι δεν είμαι/είμαι* γραμμένος σε άλλη ξένη Ομοσπονδία.
δ) δηλώνω ότι κατανοώ απόλυτα τους κανονισμούς εγγραφών/μεταγραφών και το καταστατικό της Κ.Ο.Κ.
ε) δηλώνω ότι επιθυμώ να αγωνίζομαι στις Εθνικές Ομάδες της Κύπρου, εάν και εφόσον λάβω κλήση.
Υπογραφή κηδεμόνων

Υπογραφή αιτητή

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
Υπογραφή των κατά νόμο κηδεμόνων, απαιτείται όπου ο αθλητής δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ημερομηνία .................................................
* να απαλειφθεί ότι δεν χρειάζεται

Πιστοποίηση Υπογραφών

2

(Υπογραφή) ...........................................................................
(Ονοματεπώνυμο) ..................................................................
(Ημερομηνία) .........................................................................

Προς Δ.Σ. Κ.Ο.Κ.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Πιστοποιούμε και/ή βεβαιώνουμε την ακρίβεια της δήλωσης του πιο πάνω αθλητή και τα όσα αναφέρονται στην πιο
πάνω δήλωση είναι εξ’ όσων έχουμε εξακριβώσει, αληθή και παρακαλούμε όπως εγγράψετε τον εν λόγω αθλητή στη
δύναμη της Κ.Ο.Κ. ως αθλητή του σωματείου μας.
Με τιμή,
Ημερομηνία .................................................

…………………………………………
(Σφραγίδα)

Γενικός Γραμματέας Σωματείου

Υποσημείωση 1: Όπου αναφέρεται σε γένος αρσενικό περιλαμβάνει και το θηλυκό.
Υποσημείωση 2: Η πιστοποίηση των υπογραφών γίνεται από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο.
Υποσημείωση 3: Οποιαδήποτε ψευδή δήλωση αθλητή ή σωματείου, υπόκειται σε τιμωρία βάση των κανονισμών της Κ.Ο.Κ.

