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ΑΠΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ «ΓΙΟΡΣΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 2017 ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ Α.με.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΗΦΑΚΗ»

Ηπάκλειο 6 Νοεμβπίος 2017

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Σην Παπαζκεςή 24 Νοεμβπίος 2017 από ηιρ 9 π.μ. έυρ και ηιρ 1:30 μ.μ. ζηο Νέο Κλειζηό
Γςμναζηήπιο «2 Αοπάκια» (Βιομησανική Πεπιοσή Ηπακλείος) θα ππαγμαηοποιηθεί η θεηινή «Γιοπηή
Αθληηιζμού ηη Μνήμη ηος Ππυηαθληηή Ποδηλαζίαρ Α.με.Α. Γιώπγος ηθάκη».
κοπόρ ηηρ εκδήλυζηρ είναι η εςαιζθηηοποίηζη ηυν παιδιών πάνυ ζηο θέμα ηυν ηποσαίυν
αηςσημάηυν και η διάδοζη ηηρ αξίαρ ηος αθληηιζμού.
Η εκδήλυζη θα συπιζηεί ζε ηπία μέπη:
Α. Ομιλία (πποζαπμοζμένη για ηλικίερ παιδιών δημοηικού) ηυν κςπίυν Λιονάκη Ιυάννη και
Μαπάκη Δμμανοςήλ, Ππόεδπορ και Ανηιππόεδπορ ανηίζηοισα ηος Δθελονηικού ςλλόγος
Ππόλητηρ Σποσαίυν Αηςσημάηυν (Δ.Τ.ΠΡΟ.Σ.Α).
Β. Παποςζίαζη 7 Ολςμπιακών και Παπαολςμπιακών Αθλημάηυν (Μπάζκεη με αναπηπικά
αμαξίδια, Μπόηζια, Πάλη, Πινγκ-Πονγκ, Ποδηλαζία, Σαεκβονηό, Σέννιρ)
Γ. ςμμεηοσή ηυν παπεςπιζκόμενυν μαθηηών ζε όλα ηα πποαναθεπόμενα αθλήμαηα ςπό ηην
καθοδήγηζη ηυν πποπονηηών.
Δπίζηρ ηο ππόγπαμμα ηηρ εκδήλυζηρ εμπεπιέσει και δπώμενα πολιηιζηικού σαπακηήπα, όπυρ
μοςζική, σοπό και διανομή μικπών δώπυν.
Μία εκδήλωζη πος απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ ηων ηάξεων πέμπηηρ (Δ’) και έκηηρ (Σ’)
δημοηικού, η οποία θα ηοςρ παπέσει ενημέπυζη -με ηπόπο ζςμβαηό με ηην ηλικία ηοςρ- ζε ένα
θέμα όπυρ αςηό ηυν ηποσαίυν αηςσημάηυν, πος δςζηςσώρ έσει αποδεισθεί μάζηιγα ηηρ εποσήρ
μαρ, καθώρ και ηην δςναηόηηηα και ηα επεθίζμαηα ώζηε να γνυπίζοςν και να αγαπήζοςν ηον
αθληηιζμό.
ςμμεηοσή ηα ζσολεία πος επιθςμούν μποπούν να δηλώζοςν ζςμπληπώνονηαρ ηην παπακάηυ
θόπμα και αποζηέλλονηάρ ηην ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη vandoulakaterina@hotmail.com έωρ
και ηην Παπαζκεςή 17 Νοεμβπίος.
ε πεπίπηωζη πος ο απιθμόρ ηων μαθηηών ςπεπβεί ηο όπιο ηων σιλίων (1.000), θα γίνοςν
δεκηέρ οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ πος θα πποηγηθούν σπονικά.
ημείωζη: Οι μαθηηέρ θα ππέπει να έσοςν ένδςζη και ςπόδηζη αθληηική.

Με εκηίμηζη
Η Οπγανυηική Δπιηποπή
«Γιοπηήρ Αθληηιζμού 2017
ζηη Μνήμη ηος Ππυηαθληηή Ποδηλαζίαρ Α.με.Α. Γιώπγος ηθάκη»

«ΓΙΟΡΣΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 2017
ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ Α.με.Α.
ΓΙΩΡΓΟΤ ΗΦΑΚΗ»
Παπαζκεςή 24 Νοεμβπίος 2017
9 π.μ. – 1:30 μ.μ.
Νέο Κλειζηό Γςμναζηήπιο «2 Αοπάκια»
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