ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα 9 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: 190070

Αθήνα, 9/5/2019
Θέμα: ΕΝΑΡΞΗ TENNIS ΟΤΟΕ 2019
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Η ΟΤΟΕ όπως κάθε χρόνο μέσω της Γραμματείας Αθλητισμού,
συνεχίζει να παρέχει κίνητρα για άθληση στους συνάδελφους τραπεζοϋπαλλήλους διοργανώνοντας πολλές
και διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Γραμματεία Αθλητισμού της ΟΤΟΕ διοργανώνει τη διεξαγωγή ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΝΙΣ για το
έτος 2019 με την ονομασία «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ ΟΤΟΕ 2019», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17/5/2019
έως και τις 30/6/2019 στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν και ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναγράφονται στον ισχύοντα
Κανονισμό μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, στη Γραμματεία Αθλητισμού του ΣΥΕΤΕ στο φαξ διεπ:
(19945), ή στο e‐mail syete2@syete.gr Στη δήλωση συμμετοχής να αναφέρετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΜΟΝΑΔΑ‐ΕΤΕ/ ΑΜ / ΤΗΛ: ΣΤΑΘΕΡΟ ‐ ΚΙΝΗΤΟ

και email. (Θεωρήσεις, ανανεώσεις δελτίων, προσκόμιση

ιατρικών βεβαιώσεων) να αποσταλούν στη Γραμματεία Αθλητισμού της ΟΤΟΕ στο email: otoe@otoe.gr
υπόψη Καρναβά Κων/νο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα Αθλητισμού
ΣΥΕΤΕ συνάδελφο Αντώνη Γεωργικόπουλο τηλ (Διεπ 19915) 2103640420 ή στον υπεύθυνο του αθλήματος
(από την ΟΤΟΕ) συνάδελφο Κωνσταντίνο Καρναβά (e‐mail konstantinos.karnavas@piraeusbank.gr) και τηλ.
επικοινωνίας 6944‐869555.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

Συνημμένη η δήλωση συμμετοχής.
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TENNIS ΟΤΟΕ 2019
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*
Επίθετο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Σύλλογος, Τράπεζα:
Αριθμός Μητρώου Τράπεζας:
Ημερομηνία Γέννησης:
Τηλέφωνο εργασίας:
Κινητό:
Εmail:

Κατηγορίες (μέχρι 3)
(σε περίπτωση διπλών δηλώστε τον/την συμπαίχτη/τρια σας)
μονά ανδρών

σημειώστε Χ

μονά γυναικών

σημειώστε Χ

διπλά ανδρών

σημειώστε Χ και όνομα συμπαίχτη .….…..….….….….………………….

διπλά γυναικών

σημειώστε Χ και όνομα συμπαίχτριας .….…..….….….….………………

διπλά μεικτά

σημειώστε Χ και όνομα συμπαίχτη/τριας .….…..….….….….……………

Ημερομηνία:

_________________________

Υπογραφή:

_____________________________
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