ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ο.Κ.
Για την εγγραφή Σωματείων ως Μέλη στην δύναμη της Κ.Ο.Κ. απαιτείται έγγραφη αίτηση. Προς τον
ως άνω σκοπό το Σωματείο πρέπει να υποβάλλει προς την Κ.Ο.Κ.:
α) Δήλωση αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της Κ.Ο.Κ.
β) Πίνακα στον οποίο να εμφαίνονται:
(Ι) το ονοματεπώνυμο, και η διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου που αιτείται εγγραφή.
(ΙΙ) την έδρα του Σωματείου
(V) πιστοποιητικό συστάσεως του Σωματείου.
(VI) Πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του.
γ) Το Σωματείο θα πρέπει να παρουσιάζει επιστολή από τον Κ.Ο.Α. ότι είναι εγγεγραμμένο στα
μητρώα του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του περί ΚΟΑ Νόμου.
Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας βάσει των όσων προνοούνται
κατωτέρω στο άρθρο 5Α του Καταστατικού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
(1) Ποιοι δύνανται να εγγραφούν ως Μέλη:
Μέλη της Κ.Ο.Κ. μπορούν να εγγραφούν Σωματεία που έχουν νόμιμα συσταθεί και
δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Περί ΚΟΑ Νόμου, του Καταστατικού και των σχετικών κανονισμών της ΚΟΚ.
(2) Αίτηση για εγγραφή Δόκιμου Μέλους
(α) Η Εγγραφή Δόκιμου μέλους στο μητρώο δοκίμων μελών θα διενεργείται από τον Γενικό
Γραμματέα της ΚΟΚ, κατόπιν εγκρίσεως της αιτήσεως του ενδιαφερομένου Σωματείου από
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφαση του, το οποίο και υποχρεούται να αποδεκτεί και να
εγκρίνει τέτοια αίτηση, εάν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής που
καταγράφονται στο Άρθρο 5 πιο πάνω και οι προϋποθέσεις του Περί ΚΟΑ Νόμου και
σχετικών κανονισμών.
(β) Τηρουμένων των ως άνω υπό (α) αναφέρονται, το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ υποχρεούται δια του
Γραμματέως του να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Σωματείο την απόφαση του εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι πέραν των 40
ημερολογιακών ημερών, με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που το Σωματείο
δήλωσε ως έδρα του κατά την υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην κα. Τάνια Καθητζιώτου, στο τηλέφωνο
22-449832 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Tania@basketball.org.cy.

