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Αθήνα 31/01/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνογαλλικών Σχολείων που
μετέχουν στη Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. (www.gieie.gr), διοργανώνει τον
«1ο αγώνα δρόμου προσφοράς των Ελληνογαλλικών Σχολείων»
ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 στο ιστορικό κέντρο της
πόλης της Αθήνας, σε πεζόδρομους γύρω από την Ακρόπολη.
Σκοποί:
1. Ο κύριος σκοπός της διοργάνωσης είναι φιλανθρωπικός με συμμετοχή των
μελών των κοινοτήτων των Ελληνογαλλικών Σχολείων, σε κοινή δράση
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από αυτόν τον αγώνα μαζί με τις δηλώσεις
συμμετοχής, θα διατεθούν κατά 50% στην οργάνωση CARITAS και κατά 50%
στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ για ενίσχυση του φιλανθρωπικού τους έργου.
2. Συνάντηση των πολυάριθμων μελών των Σχολικών κοινοτήτων (μαθητών,
γονέων, διδασκόντων, εργαζομένων), με κίνητρο τη συμμετοχή, καθώς ο αγώνας
δε θα έχει νικητές, ενώ οι διαδρομές θα είναι μικρών αποστάσεων (1Km, 2Km και
4Km), επιτρέποντας τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως.
3. Ευκαιρία συνάντησης αποφοίτων των Ελληνογαλλικών Σχολείων όλων των
ηλικιών, στο πλαίσιο ευχάριστου γεγονότοτος με ευγενικό σκοπό, σε ένα από τα
ωραιότερα σημεία της πόλης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Έγκαιρη συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής (μέχρι 7η Μαρτίου 2016).
2. Καταβολή του ποσού προσφοράς που έχει καθοριστεί σε 1€ για μαθητές όλων
των βαθμίδων των Ελληνογαλλικών Σχολείων και 2€ για όλα τα ενήλικα μέλη
των κοινοτήτων. Το σύνολο του ποσού που θα συγκεντρωθεί, θα διατεθεί υπέρ
του φιλανθρωπικού σκοπού.
Μέσα
- Η ενεργοποίηση εθελοντών από τις σχολικές κοινότητες για όλες ανεξαιρέτως τις
λειτουργίες.
- Η εξασφάλιση τεχνικών μέσων, υλικών μέσων και έμπρακτης στήριξης μέσω
χορηγιών από δημόσιους και ιδωτικούς οργανισμούς που θα επιτρέψουν τον
περιορισμό του κόστους προετοιμασίας και υλοποίησης της διοργάνωσης στο
ελάχιστο δυνατό, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την επιτυχία του.
Διαδρομές
«Μπλε»: 1000m , «Λευκή»: 2000m, «Κόκκινη»: 4000m
Όλες οι διαδρομές έχουν κοινό σημείο αφετηρίας και τερματισμού το οποίο βρίσκεται
πλησίον του σταθμού «ΘΗΣΕΙΟ» του Μετρό της Αθήνας και της οδού Πειραιώς, θα είναι
οριοθετημένες, έχοντας την ίδια κατεύθυνση και θα εκτείνονται στο μεγαλύτερό τους
μέρος κατά μήκος των οδών Αποστόλου Παύλου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Ο κάθε «δρομέας προσφοράς» στη δήλωση συμμετοχής του θα δηλώνει και τη διαδρομή
την οποία επιθυμεί να διανύσει τρέχοντας ή και περπατώντας.
Ημέρα και ώρες διεξαγωγής
Κυριακή 10 Απριλίου 2016
Ώρα προσέλευσης: 10:00 π.μ. Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ., Ώρα λήξης: 12:30 μ.μ.
Οργανωτική επιτροπή:
Κος Λεωνίδας Καλαβρυτινός: Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Κος Παναγιώτης Καπετάνης: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ομοσπονδίας
Κα Ελευθερία Κλίτση: Ειδική Γραμματέας Ομοσπονδίας

