6ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ‘ΣΑΜΑΡΙΑ’
ΜΑΧΙ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΟΜΑΛΟΥ – ΝΕΡΟΥΤΣΙΚΟ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΠΟΡΙΑ –
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ – ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ ΟΜΑΛΟΥ (Τερµατισµός)

Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2015

∆ιαδικασία Εγγραφής
Για την έγκυρη συµµετοχή σας στον αγώνα ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα, το
αργότερο µέχρι και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015:

ΒΗΜΑ 1: Συµπληρώστε µε ελληνικούς χαρακτήρες όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην ∆ήλωση Συµµετοχής του αγώνα. Προτιµείστε τα κεφαλαία γράµµατα.
Προσκοµίστε την ή στείλτε την ταχυδροµικώς στα γραφεία του Συλλόγου ή σαρώσετε
την (scan) και στείλτε την µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο eoshania@otenet.gr.

ΒΗΜΑ 2: Καταθέστε επωνύµως το κόστος συµµετοχής (25 Ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασµό που αναγράφετε στο έντυπο αυτό και στείλτε µας και την
απόδειξη κατάθεσης µε fax στο +302821054903 ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο eoshania@otenet.gr ή ταχυδροµικώς.
ΠΡΟΣΟΧΗ

:

Ζητήσετε να αναγραφεί καθαρά το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη, ώστε να αντιστοιχιστεί µε την ∆ήλωση Συµµετοχής.
Για µαζικές πληρωµές άνω του ενός ατόµου παρακαλούµε συνοδέψτε την απόδειξη κατάθεσης µε λίστα των αγωνιζοµένων.
Έγκυρες θεωρούνται µόνο οι δηλώσεις συµµετοχής οι οποίες είναι ταµειακά ενήµερες, δηλαδή να έχει κατατεθεί το κόστος συµµετοχής.
Επίσης σε περίπτωση που καταθέσετε το ποσό συµµετοχής µέσω τραπεζικού εµβάσµατος ∆ΙΑΣ ή µέσω εντολής από το e-banking σας, προσέξετε να επιλέξετε την
µη χρέωση εξόδων στον δικαιούχο, αλλιώς θα επιβαρυνθείτε µε έξοδα 4 €.

Ακυρώσεις
Επιστροφές χρηµάτων λόγω ακύρωσης της συµµετοχής είναι δυνατές, εφόσον γίνει γραπτή ενηµέρωση έως και την Τετάρτη 29/04/2015.

Προσοχή! - Οι έχοντες ήδη δηλώσει συµµετοχή µέσω διαδικτύου, πρέπει να στείλουν και
την επίσηµη φόρµα για τη ∆ήλωση Συµµετοχής µαζί µε την απόδειξη πληρωµής, ταχυδροµικώς στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων, οδός Τζανακάκη 90, 73134 Χανιά.

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστηµα Χανίων 489
Κωδ. Swift τράπεζας - Bic: ETHNGRAA
Αριθμός λογαριασμού: GR23 0110 4890 0000 4892 0444 980
Δικαιούχος: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων

