Αθήνα, 5 Απριλίου 2012
Α. Π. 307
Προς Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ
Θέμα: Παραολυμπιακοί Αγώνες «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» - Eligibility Code Forms

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σχετικ
σχετικά με την καταχώρηση στοιχείων των ατόμων
όμων που ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ
ενταχθούν
θούν στην Παραολυμπιακή αποστολ
αποστολή στο σύστημα της Οργανωτικής Επιτροπής των Παραολυμπιακών
Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» (LOCOG),, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Όλα τα άτομα που ζήτησαν
ήτησαν να καταχωρηθο
καταχωρηθούν στο σύστημα (τα οποία αναφέρονται στο αρχείο που σας
επισυνάπτουμε) καλούνται
ύνται να προσ
προσέλθουν στα γραφεία της Ελληνικής
ής Παραολυμπιακής
Παραολυμπιακ Επιτροπής
(Κηφισίας 7, κτίριο Γ.Γ.Α., 1ος όροφος, Αμπελ
Αμπελόκηποι) προκειμένου να υπογράψουν
άψουν τις Eligibility Code
Forms (φόρμες συναίνεσης) τις κ
κάτωθι ημέρες και ώρες 09.30-16.30:
Μ. Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, Μ. Τρ
Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, Μ. Τετάρτη,
άρτη, 11 Απριλίου
Απριλ
2012 και
Τετάρτη του Πάσχα, 18 Απριλίου
ίου 2012
Για τα άτομα που μένουν
ένουν στη Θεσσαλον
Θεσσαλονίκη, οι ημέρες και ώρες έχουν ακολούθως:
- Μ. Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 και ώρες 10.00-15.00: Άρση Βαρών σε πάγκο,
άγκο, Boccia, Κολύμβηση και
Σκοποβολή
- Μ. Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 και ώρες 10.00-15.00: Στίβος, Τοξοβολία και Τζούντο
ύντο
Για τα άτομα που μένουν εκτός
ός Αθην
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επισυνάπτεται
άπτεται η Eligibility Code Form
προκειμένου να την υπογράψουν
ουν οι ενδιαφερ
ενδιαφερόμενοι και την αποστείλουν στην Ελληνική
Ελληνικ Παραολυμπιακή
Επιτροπή είτε με fax 210-6456136
6456136 είτε με e-mail info@paralympic.gr το αργότερο
ότερο έως την Τετάρτη του
Πάσχα, 18 Απριλίου 2012 (στη συνέχεια
έχεια παρα
παρακαλούνται να αποστείλουν και το πρωτότυπο).
πρωτότυπ
Σημειώνουμε για ακόμη μία
ία φορ
φορά πως αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο για να ενταχθούν τα
στοιχεία τους στο σύστημα της LOCOG και δεν εξασφαλίζεται αυτόματα η συμμετοχή τους στην
Εθνική Παραολυμπιακή Ομάδα.
Τέλος, τονίζουμε ότι είναι απαραίτητ
ίτητο να τηρηθούν οι προθεσμίες που σας αναφέρουμε
έρουμε καθώς τα στοιχεία
αυτά πρέπει να κατατεθούν στην Οργανωτικ
Οργανωτική Επιτροπή έως τις 20 Απριλίου
ίου 2012. Πέραν αυτής της
ημερομηνίας δε θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και η ευθύνη θα
βαρύνει αποκλειστικά εσάς.
Είμαστε
ίμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
για το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ
ο Πρόεδρος
ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Φουντουλάκης

Νικόλαος Κιούσης

