


ΧΟΡΗΓΟΙ:  

� ∆ωρεάν οι απαιτούµενες µπάλες στους συµµετέχοντες  

� 1 καπελάκι ΤRETORN σε κάθε συµµετέχοντα  

� ∆υνατότητα να αγοράζουν µέλη της οµοσπονδίας από την εταιρεία  

προϊόντα µε τις πιο κάτω εκπτώσεις έως 31/12/13 : 
Ρούχα για τένις µε έκπτωση 40%  

       Μπάλες tennis µε έκπτωση 50%  

� Πετσέτες για όλους τους συµµετέχοντες  

� 2 ρακέτες Wilson (κλήρωση στο τέλος της διοργάνωσης) 

� ∆εξίωση µε µπουφέ στο τέλος της διοργάνωσης 

� 8 τσάντες Wilson ( thermo bag Roger Federer ) 

� 6 τσάντες Wilson ( thermo bag Roger Federer ) 

� 6 τσάντες Wilson ( thermo bag Roger Federer ) 

� 6 τσάντες Wilson ( thermo bag Roger Federer ) 

� 4 τσάντες Wilson ( thermo bag Roger Federer ) 

� Ανακοίνωση χορηγίας στη τελετή λήξης 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Ηµεροµηνίες:  7-8 ∆εκεµβρίου 2013 :  1ος γύρος  
                         14-15 ∆εκεµβρίου 2013 :  Τελικοί / Ηµιτελικοί / Consolation  
 
Ώρες: 10:00 π.µ. - 18:00 µ.µ.  
 
Τρόπος διεξαγωγής αγώνων: 2 σετ των 6 games 
 
Έδρα αγώνων: Tennis Club ACE– Λεωφόρος Ανθούσας 9, Ανθούσα 
 Επιφάνεια αγώνων:  Χωµάτινη 
 Κατηγορίες αγώνων / ταµπλό: Μονά 
 
∆ιοργανωτής: Σύλλογος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών &  
                         Περιχώρων (Σ.Ε.Ο.Α.Π.) 
                         Υπό την αιγίδα της Π.Ο.Ε.Ο. 

Πληροφορίες συµµετοχής  

 

Κόστος ∆ιεξαγωγής: 25€ ανά άτοµο  
Τρόπος εξόφλησης:  Με την εγγραφή τις ηµέρες των αγώνων 

Συµµετέχοντες 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν: 
• Να έχουν µεριµνήσει για την πρόληψη της υγείας τους, που αποτελεί  

αποκλειστικά δική τους ευθύνη 
• Να προσέλθουν στην έδρα της διοργάνωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν την 

ώρα που έχει οριστεί ο αγώνας τους  
• Να τηρούν τον κώδικα συµπεριφοράς που υπάρχει σε κάθε διοργάνωση 

χωρίς διαιτησία  
• Να ενηµερώνουν τον διοργανωτή για το σκορ (για το οποίο είναι σύµφωνοι 

και οι δύο αντίπαλοι), έπειτα από κάθε αγώνα τους 

Αναµνηστικά & έπαθλα 
 
Όλοι οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν από 1 καπέλο Tretorn, µία πετσέτα και 
µία τσάντα Wilson (thermo bag Roger Federer ) 
 Έπαθλα θα απονεµηθούν στη τελετή λήξης 
Θα κληρωθούν 2 αγωνιστικές ρακέτες Wilson στο τέλος της διοργάνωσης. 

⇒ Στην απονοµή των επάθλων, τη Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013 
και ώρα 18:00 µ.µ., θα ακολουθήσει δεξίωση µε µπουφέ.  



   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

   ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 


