ΑΡ. ΠΡΩΤ……………………….
Αριθ. Μητρώου………………….
Ημερομηνία……………………...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Ο.Χ.Ε.»
ΓΙΑ:

 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛHTH
 BEACH HANDBALL

 RUGBY
Θέση
Φωτογραφίας

Προς Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος:
Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να εγγραφώ στο Σωματείο…………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………….………
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ…………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ………………………………ΤΗΛ………………….

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ……………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ…………………………….…………….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ……………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ………………………………………..

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ A.T…….…………………………

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΠΟΛΗ…………………………….…..

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………………………….

ΟΔΟΣ…………………………………….ΑΡ………………………

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ο.Χ.Ε. και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
τις διατάξεις τους.
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ ή (επί ανηλίκου)
ασκούντες τη γονική μέριμνα

Ημερομηνία ………………

οι

………………………..
(Υπογραφή)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Πατέρα
Μητέρας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

Επίθετο

Επίθετο

Ο υπογράφων γιατρός

Όνομα

Όνομα

Αρ.Αστ.Τ.

Αρ. Αστ.Τ.

Βεβαιώνω ότι ο αθλητής βρέθηκε ικανός να
μετέχει στις προπονήσεις και στους αγώνες
χωρίς κίνδυνο της υγείας του, έχοντας
υποβληθεί
στις
προβλεπόμενες
ιατρικές
εξετάσεις
Ημερομηνία

Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του παραπάνω αθλητή-τριας ή των
ασκούντων τη γονική μέριμνα (επί ανηλίκου αθλητή).
………………………………………………………..
(Ημερομηνία)
Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου……………………………………………….
……………………………………………………………………….
(Υπογραφή –Σφραγίδα Σωματείου – Ονοματεπώνυμο)


Ο αριθμός μητρώου και πρωτοκόλλου συμπληρώνεται από την Ο.Χ.Ε.

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ
Για την εγγραφή αθλητή απαιτούνται τα ακόλουθα:
α) Συμπλήρωση και υπογραφή έντυπης αίτησης αθλητή περί εγγραφής του σε σωματείο-μέλος της ΟΧΕ
ή, επί ανηλίκου μέχρι 18 ετών, υπογραφή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα σε αυτόν.
β) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
γ) Ηλικία τουλάχιστον 6 ετών
δ) Βεβαίωση στην αίτηση εγγραφής για την υγεία του αθλητή από τον προβλεπόμενο στην κάρτα υγείας

αθλητή, ιατρό
ε) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή με πρόσφατη επικυρωμένη
φωτογραφία
ζ) Παροχή έγγραφης συγκατάθεσης του αθλητή και, επί ανηλίκου, των ασκούντων τη γονική μέριμνα σε
αυτόν για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων
στ) Να μην είναι αθλητής χειροσφαίρισης άλλου σωματείου Ελληνικού ή αλλοδαπού
Ειδικά για την εγγραφή των αιτούντων χωρίς ελληνική υπηκοότητα απαιτούνται από τα πιο πάνω τα υπό
στοιχεία. α, β, γ, δ, ζ και στ και επιπλέον τα εξής:
1. Για την εγγραφή ομογενούς αθλητή, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ομογενούς
2. Για την εγγραφή πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίγραφο διαβατηρίου κράτουςμέλους
3. Για την εγγραφή α)πολιτών τρίτης χώρας και β)ανιθαγενών, άδεια διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης
αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
4251/2014 και επιπλέον για την α περίπτωση αντίγραφο διαβατηρίου
4. Για την εγγραφή των πολιτών τρίτης χώρας που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία, άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
βεβαίωση κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.

Όπου στην παρούσα αίτηση αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

