Διαδικασία Εγγραφής συλλόγου στην ΠΟΠΚ σε 8 Βήματα
ΜΕΡΟΣ 1ο
Βήμα 1 – Ο σύλλογος ζητάει με email την Αίτηση Ενδιαφέροντος Εγγραφής στην ΠΟΠΚ από το
email του συλλόγου ή το ονομαστικό email του προέδρου του στο email: info@popk.gr.
Βήμα 2 – Του αποστέλλεται η Αίτηση Ενδιαφέροντος. (εντ.912)
Βήμα 3 - Ο σύλλογος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση Ενδιαφέροντος στην ΠΟΠΚ (από το email
του συλλόγου ή το ονομαστικό email του προέδρου του στο email: info@popk.gr) συνοδευόμενη
ενδεικτικά από τα έγγραφα, που ζητούνται σε αυτήν (δηλ, Καταστατικό, Απόφ. Πρωτοδ., Εσωτ.
Κανον., ομοσπονδίες που είναι μέλος, πίνακα μελών του με Νταν και από πού τα έχουν), ζητώντας
το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΠΟΠΚ, την Αίτηση Εγγραφής και τη Διαδικασία
Εγγραφής στην ΠΟΠΚ με χρέωση 50 ευρώ για τον έλεγχο των ανωτέρω.
ΜΕΡΟΣ 2ο
Βήμα 4 – Το ΔΣ μελετάει αν ο σύλλογος ανταποκρίνεται στα κριτήρια ένταξης στην ΠΟΠΚ και
αντιστρόφως.
α) – Αν ΟΧΙ, τότε αιτιολογεί στο σύλλογο την αρνητική του απόφαση.
β) – Αν ΝΑΙ, τότε αποστέλλει στο Σύλλογο το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της
ΠΟΠΚ, την Αίτηση Εγγραφής και τα Υποδείγματα Υποβολής των Δικαιολογητικών της Αίτησης.
(ακολουθούν τα επόμενα βήματα)
====== <> ======
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Προς την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
Κατσώνη Λ. 60, 11471 Αθήνα
email: info@popk.gr

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του σωματείου :
(πλήρης επωνυμία)
____________________________

Δια της παρούσης και μετά από την απόφαση
(αρ/ημ) _______________

του ΔΣ του σωματείου μας,

σας δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας να εγγραφούμε μέλος
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
δεδομένου ότι στο καταστατικό μας περιλαμβάνεται και
ανάπτυξη τμήματος παραδοσιακού καράτε.

____________________________

Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε 1) το

____________________________ καταστατικό μας, 2) την απόφαση αναγνώρισης του
____________________________

Πρωτοδικείου, 3) τον εσωτερικό μας κανονισμό (αν
υπάρχει), 4) πίνακα των ελληνικών και αλλοδαπών

Το οποίο εδρεύει εις την (πόλη):
___________________________
και την οδό :

ομοσπονδιών στις οποίες είμαστε μέλος, και 5) πίνακα των
κατόχων Νταν, που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο μας
(ονοματεπώνυμο, κάθε Νταν, ημ/νία κτήσης και πλήρες
όνομα ομοσπονδίας που το εξέδωσε), και παρακαλούμε να
μας γνωστοποιήσετε το Καταστατικό και τον Εσωτερικό

αριθμό: ______T.K.__________
με ΑΦΜ:____________________

Κανονισμό της ΠΟΠΚ και να μας πληροφορήσετε τη
διαδικασία για την εγγραφή μας στην ΠΟΠΚ.

Εφορία ___________________

Με τιμή

Tηλ.: __________________
(απαραίτητα)

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

E-mail: ____________________
(απαραίτητα)

Ημ/νία : ________________
(αυθεντικές υπογραφές, ονοματεπώνυμα & σφραγίδα σωματείου)
(αποστολή με ταχυδρομείο ή με email)
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