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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με
τον Δήμο Πειραιά (ΟΠΑΝ), διοργανώνει την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2022 τον αγώνα: "ΤΡΕΧΩ ΚΑΙ
ΚΟΛΥΜΠΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ". Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τη στήριξη των
σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».
Πηγή έμπνευσης και κύριος σκοπός αυτής της Αθλητικής Γιορτής είναι η προώθηση της ανιδιοτελούς
συνεισφοράς όλων μας προς το κοινωνικό σύνολο και η διάδοση του "ευ αγωνίζεσθαι" ως αναπόσπαστο
μέρος όλων των μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρομική διαδρομή με αποστάσεις 5χλμ. καθώς και θαλάσσια διαδρομή 1.500m
και 750m.
Ακολουθούν περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα καθώς και όροι συμμετοχής.
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2022.
Πρόγραμμα αγώνα:
Λειτουργία Γραμματείας: 08:30 π.μ.
Εκκίνηση δρομικού αγώνα 5 χλμ.: 09:30 π.μ.
Εκκίνηση θαλάσσιου αγώνα 1.500m: 10:00 π.μ.
Εκκίνηση θαλάσσιου αγώνα 750m: 10:30 π.μ.
Προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές συμμετοχής:
α. Δρομική Διαδρομή 5 χιλιομέτρων με αφετηρίες τα γραφεία μας στον Πειραιά – Δημοτική Πλαζ
Φρεαττύδος έως Πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά και τερματισμό τα γραφεία μας στον Πειραιά –
Δημοτική Πλαζ Φρεαττύδος.
β. Θαλάσσιες Διαδρομές 1.500m και 750m στην Θαλάσσια περιοχή της Πλαζ Φρεαττύδος.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, άνω των 16 ετών για τα 5 χλμ. και άνω των 18 ετών για
τα 1.500m και 750m.
Η διοργάνωση πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για
την νόσο COVID-19, όπως αυτά θα ισχύσουν πριν την διεξαγωγή του Αγώνα.
Μέσα από τη συμμετοχή τους οι αθλητές θα στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στον παιδικό καρκίνο,
καθώς τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των
οικογενειών τους, στο πλευρό των οποίων βρίσκεται το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» για πάνω από τριάντα
χρόνια.
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Περίοδος Εγγραφών - Όριο Εγγραφών:
Η περίοδος των εγγραφών θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Ο Αγώνας έχει όριο συνολικά τις
1.500 συμμετοχές και στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός νωρίτερα θα λήξει η περίοδος
εγγραφών - πληρωμών.
Τρόπος Εγγραφής:
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας καθώς και κατά την διάρκεια
λειτουργίας της γραμματείας.
Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Τον αριθμό συμμετοχής και παραμάνες.
• Υδροδοσία.
• Υπηρεσία φύλαξης αντικειμένων.
• Αναμνηστικό Συμμετοχής.
• Αναμνηστικό T-shirt.
Ελάχιστο Κόστος Συμμετοχής: 10€.
Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού:
IBAN GR 01710560006056162821455..........SWIFT-BIC PIRBGRRAA
Το κόστος περιλαμβάνει επίσης το επίσημο τεχνικό t-shirt της διοργάνωσης.
Παραλαβή πακέτων συμμετοχής:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
να παραλάβουν το πακέτο συμμετοχής τους την Δευτέρα 03/10, Τετάρτη 05/10, Παρασκευή 07/10 και
Σάββατο 08/10 από ώρας 10:00 - 18:00 από τα γραφεία του Συνδέσμου (Πλαζ Φρεαττύδος)
τηλ: 210 4287 838
Η παραλαβή του πακέτου συμμετοχής θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη των παρακάτω:
• Το Email με τον αριθμό συμμετοχής.
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής υπάρχουν στο παρακάτω link:
https://esportevents.gr/index.php/trexo-kai-kolympo-me-tous-ouk-gia-tin-elpida
Επίσης πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής και λοιπές πληροφορίες (Όροι και προϋποθέσεις) που
αφορούν την εν λόγο εκδήλωση υπάρχουν αναρτημένες στο Facebook και το site του Συνδέσμου Ελλήνων
Βατραχανθρώπων www.oyksev.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
1. Ποζίδης Χρήστος Τηλ: 69 32 22 79 60
2. Λάμπρου Αθανάσιος Τηλ: 69 32 10 05 70
3. Πολίτης Βασίλειος Τηλ: 69 73 30 41 34

