LIMASSOL SKI CLUB
Αγαπητοί Φίλοι του Σκι & Αγαπητά Μέλη,
Στόχος και σκοπός μας είναι τα Μέλη μας να είναι έτοιμα με την έναρξη λειτουργίας του
χιονοδρομικού σταθμού να απολαύσουν το άθλημα των χιονοδρομιών απρόσκοπτα.
Πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη της νέας χιονοδρομικής περιόδου
Α. Προνόμια Μελών
Η εγγραφή σας ως Μέλος του Ομίλου Χιονοδρόμων Λεμεσού σας επιτρέπει μειωμένες τιμές.
Αναλυτικά στο www.cyprusski.com/ski-shop-price-list
Β. Διαδικασία Εγγραφής για όλα τα μέλη παλαιά και νέα ανεξαιρέτως
Παρακαλούμε όπως όλα τα μέλη παλαιά και νέα ανεξαιρέτως συμπληρώσετε και αποστείλετε το
επισυναπτόμενο έντυπο μαζί με την απόδειξη κατάθεσης ή εμβάσματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: limassolskiclub@cytanet.com.cy
Γ. Χρεώσεις Εγγραφής
Εγγραφή Μελών €20
Παιδί κάτω των 18 ετών πρέπει να γράφεται με ένα γονέα ή κηδεμόνα.(πχ γονέας με 2 παιδιά
€60)
Δ. Εγγραφές Προ-Ακαδημίας (Pro-Academy)
Για συμμετοχή στην Προ-Ακαδημία του ΟΧΛ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή μέλους.
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κυρία Αγγελική
Ζάνος στο τηλέφωνο 97 829961.
E. Μέθοδος πληρωμής στόν Ομιλο Χιονοδρόμων Λεμεσού - LSC (κατάθεση/έμβασμα)
Τα στοιχεία του λογαριασμού του ΟΧΚ είναι:

Bank Name: Bank of Cyprus
Account No.:357-012-506886
IBAN
IBAN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Beneficiary Name: LIMASSOL SKI CLUB
SWIFT: BCYPCY2N
CY40 0020 0195 000 3570 1250 6886
CY40002001950000357012506886

Z. Εγγραφές στήν Παγκύπρια Ακαδημία και εγγραφές Αθλητών
Εγγραφές στην Παγκύπρια Ακαδημία
Για να μπορέσουν τα παιδιά να εγγραφούν στην Παγκύπρια Ακαδημία θα πρέπει να το δηλώσετε
ηλεκτρονικά στον όμιλο. Στη συνέχεια τα παιδιά θα αξιολογούνται από τον προπονητή του
ομίλου μας και από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Για τα παιδιά που θα πληρούν τα κριτήρια, η
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εγγραφή ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα, παρουσιαστεί βεβαίωση από
ασφαλιστική εταιρεία με κάλυψη για συμμετοχή στο άθλημα των χιονοδρομιών, και έχουν
προπληρωθεί τα σχετικά τέλη.
Εγγραφές Αθλητών (παλαιών και νέων)
Η εγγραφή κάθε αθλητή είναι €9,00.
Παιδιά που θέλουν να εγγραφούν ως αθλητές στην Ομοσπονδία θα πρέπει να έχουν
α. συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα β. Δελτίο Υγείας γ. ασφαλιστική κάλυψη για χιονοδρομίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον έφορο του Ο.Χ. Λεμεσού
Γιάννη A. Ιωάννου 99 656022.
H. Εκδοση season ski lift pass απο τήν ΟΧΚ-CSF
Για την έκδοση του season ski lift pass παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Χριστίνα
Χριστοφόρου στα γραφεία της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου τηλ. 22 449837.
Θα χρειαστεί να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση csf@cyprusski.com την απόδειξη
κατάθεσης για εγγραφή μέλους στον όμιλο, πρόσφατη φωτογραφία, και την απόδειξη
εμβάσματος (δικαιολογία στο έμβασμα Όνομα/Επίθετο και Όμιλο) για το ποσό που θα σας
ζητηθεί.
Τα στοιχεία του λογαριασμού του ΟΧΚ είναι:

Bank Name: Bank of Cyprus
Account No.: 012012002368
IBAN
IBAN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Beneficiary Name: CYPRUS SKI CLUB
SWIFT: BCYPCY2N
CY55 0020 0120 0000 0012 0023 6800
CY55002001200000001200236800

Σημείωση:
Σημαντικό είναι όταν θα γίνει η κατάθεση να φαίνονται τα ονόματα των μελών, γι’ αυτό το λόγο παρακαλώ όπως σαν
reference μπει το κείμενο: LSC “name of member” βάζοντας το όνομα σας. π.χ. αν το όνομα είναι Ανδρέας Ανδρέου
τότε βάζετε LSC Andreas Andreou. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να ταχτοποιήσουμε την κατάθεση. Σας
παρακαλούμε όπως η απόδειξη κατάθεσης/εμβάσματος μας σταλεί ηλεκτρονικά στον Όμιλο για να προχωρήσει η
εγγραφή σας και η έκδοση των σχετικών πάσων.

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους μια καλή χιονοδρομική χρονιά!

Limassol Ski Club E-mail: limassolskiclub@cytanet.com.cy

