ΕΤΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Βeach Volleyball

Φόρμα (Αίτηση) Πιστοποίησης

Εγκατάστασης Beach Volley
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Φορέας Αίτησης (θα πρέπει να
είναι ο νόμιμος χρήστης της
εγκατάστασης):
Κατηγορία Φορέα:

Αθλητικός Σύλλογος / Τοπική Αυτοδιοίκηση / Ιδρυμα / Εταιρεία / Αλλο (περιγραφή)

Ονομασία Εγκατάστασης:
Τοποθεσία (πόλη-περιοχή) :
Διεύθυνση:
Τηλ. Επικοινωνίας:
E-mail:
Website/FB/Social Media:
Όνομα & Τηλέφωνο Υπευθύνου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ιδιόκτητη:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Αριθμός γηπέδων:
Αποδυτήρια:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Τουαλέτες:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Εάν η εγκατάσταση δεν είναι ιδιόκτητη να επισυναφθεί σχετική
βεβαίωση για την νόμιμη παραχώρηση της χρήσης της από τον
φορέα ιδιοκτησίας για το συγκεκριμμένο χρονικό διάστημα.
Επίσης σε περίπτωση που βρίσκεται εντός ευρύτερου αθλητικού
κέντρου, η εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων, θα πρέπει να
επισυναφθεί και η σχετική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
που να αναφέρει την συγκεκριμμένη χρήση.

Κερκίδες (και αριθμός θέσεων):
Αλλοι υποστηρικτικοί χώροι (περιγραφή):
Φωτογραφίες (να αποσταλλούν με e-mail στο bvregistration@volleyball.gr)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Εκπαιδευτική

Αγωνιστική

Άλλη

Κόστος εγγραφής

Συνδρομές

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εισιτήριο Εισόδου

Ελεύθερη στο κοινό

Με την παρούσα ο υπογράφων εκπρόσωπος του φορέα βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω και ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Beach
Volley της ΕΟΠΕ και των σχετικών εγκυκλίων που αφορούν τις εγκαταστάσεις. Ο φορέας ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος χρήστης, είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για θέματα ασφαλείας που αφορούν την δραστηριότητα εντός της εγκατάστασης, καθώς και οποιαδήποτε θέματα νομοθεσίας
(πυρασφάλεια, υγειονομικά κλπ) στα οποία υπάγεται η ευρύτερη εγκατάσταση στην οποία ανήκει το γήπεδο beach volley. Η πιστοποίηση
αυτή αφορά μόνον τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τις διάφορες κατηγορίες αγωνιστικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που
εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΕΟΠΕ και δεν υποκαθιστά "αδεια λειτουργίας" ή άλλη μορφή αδειοδότησης της ευρύτερης εγκατάστασης. Η
πιστοποίηση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση που αλλάξουν οι προδιαγραφές της εγκατάστασης εντός της περιόδου ισχύους της.

Ημερομηνία Υποβολής

Υπογραφή/Σφραγίδα

Η αναγνώριση ισχύει για το έτος
υποβολής του αιτήματος και είναι
ευθύνη του φορέα να την ανανεώνει
ετησίως.

ΕΛΕΓΧΟΣ
(συμπληρώνεται από την ΕΟΠΕ με επισυναπτόμενο και υπογεγραμμένο σκαρίφημα των γηπέδων όπου φαίνονται οι διαστάσεις
του αγωνιστικού χώρου και της ελεύθερης ζώνης όπως μετρήθηκαν την ημέρα του ελέγχου)

Υπεύθυνος Ελέγχου:
Ημερομηνία:

Κωδικός Πιστοποίησης:

Παρατηρήσεις:

FORM Registration Venue

