Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
Ο Ονγακηζμόξ Πμιηηηζμμύ, Άζιεζεξ θαη Νεμιαίαξ (Ο.Π.Α.Ν.) ημο Δήμμο Ν. Ιςκίαξ, ε Έκςζε οιιμγώκ
Γμκέςκ ημο Δήμμο Νέαξ Ιςκίαξ, μη ύιιμγμη Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Ν. Ιςκίαξ (όιςκ ηςκ
Δεμμηηθώκ θαη Γομκαζίςκ), ηα Νεπηαγςγεία, ημ ΚΓ.ΒΡΓ.ΦΟ. (Νεπηαθμί ηαζμμί ημο Δήμμο), ημ πμιείμ
Δηαπμιηηηζμηθήξ Γθπαίδεοζεξ, ημ Γηδηθό πμιείμ (ΜΓΑ) θαη μ Α.Γ.. Νέαξ Ιςκίαξ «ΑΝΑΣΟΛΗ», ζαξ
εκεμενώκμοκ όηη: ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΤΝ ζημ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ, ημοξ 29μοξ
ΓΣΗΙΟΤ ΑΓΩΝΓ ΔΡΟΜΟΤ, ηεκ Κονηαθή, 17 Απνηιίμο 2016, ζηηξ 08.30 ημ πνςί, γηα ημοξ μαζεηέξμαζήηνηεξ θαη ημοξ γμκείξ ηςκ παηδηώκ ηςκ πημ πάκς ζπμιείςκ.
Με μμόθςκε απόθαζε ηεξ μνγακωηηθήξ επηηνμπήξ γηα πνώηε θμνά δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημοξ αγώκεξ,
απμθημύκ θαη μη μαζεηέξ-μαζήηνηεξ ηςκ Λοθείωκ ηεξ πόιεξ μαξ.
Μεηά από 29 πνόκηα, ζοκεπίδμομε ηεκ ηζημνηθή πανάδμζε ηεξ δημνγάκςζεξ αοηήξ, δίκμκηαξ ηε δοκαηόηεηα ζηα
παηδηά μαξ, κα δμθημάζμοκ ηε πανά ηεξ άζιεζεξ, ηεξ δηάθνηζεξ θαη ηεξ εογεκηθήξ άμηιιαξ. Αλίδεη όιμη εμείξ κα
ημοξ δώζμομε όζεξ ηέημηεξ πανέξ μπμνμύμε.
Οη θεηηκμί αγώκεξ είκαη αθηενωμέκμη ζηα «ΠΑΙΔΙΑ» με ημ ζύκζεμα:

«ήμενα ηνέπμομε γηα ηα παηδηά όιμο ημο θόζμμο πμο δμθημάδμκηαη»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ - ΑΠΟΣΑΓΙ : Οη αγώκεξ ζα γίκμοκ θαηά ηάλεηξ θαη πςνηζηά ηα αγόνηα από ηα θμνίηζηα.
1) Νεπηαθμί ηαζμμί: 100 μ. 2) Νεπηαγςγεία : 150 μ. 3) Α΄ θαη Β΄ ηάλεηξ Δεμμηηθμύ: 200 μ. 4) Γ΄ θαη Δ΄
ηάλεηξ: 300 μ. 5) Γ΄ θαη Σ΄ ηάλεηξ Δεμμηηθμύ θαη όιεξ μη ηάλεηξ Γομκαζίμο & ημο Λοθείμο : 400 μ. 6) Γμκείξ
(Μεηένεξ-Παηένεξ): 400 μ. 7) θοηαιμδνμμία 4Υ100 (μαμάδωκ – μπαμπάδωκ) 8) Δηειθοζηίκδα
(μαμάδωκ – μπαμπάδωκ).
ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ – ΜΓΣΑΛΛΙΑ - ΓΠΑΘΛΑ:
*ε όια ηα παηδηά πμο ζα ηνέλμοκ θαη ζα ηενμαηίζμοκ, ζα δμζεί «ηημεηηθό ακαμκεζηηθό δίπιωμα».
*ΜΓΣΑΛΛΙΑ & ζηεθάκηα ειηάξ ζα πάνμοκ μη ηνεηξ πνώημη κηθεηέξ θαη μη ηνεηξ πνώηεξ κηθήηνηεξ θάζε
θαηεγμνίαξ.
*ΚΤΠΓΛΛΟ ζα δμζεί ζηα ΣΡΙΑ ΠΡΩΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ, ζημ ΠΡΩΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ, ζημ ΠΡΩΣΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΓΙΟ θαη ζημκ ΠΡΩΣΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ. Πνώηα ακαθενύζζμκηαη ηα ζπμιεία εθείκα, πμο με
εηδηθή βαζμμιμγία ηςκ έλη πνώηςκ αζιεηώκ, θάζε θαηεγμνίαξ, ζα ζογθεκηνώζμοκ ηε μεγαιύηενε - αζνμηζηηθά μμαδηθή βαζμμιμγία. Γπίζεξ ζα βναβεοηεί ημ πμιείμ με ηε μεγαιύηενε ζομμεημπή παηδηώκ. Σμ θύπειιμ
αοηό ζα απμκεμεζεί ζημ ζπμιείμ με ηεκ θαιύηενε ακαιμγία ζηηξ ζομμεημπέξ ηςκ μαζεηώκ ημο, πνμξ ηε δύκαμε
ηςκ μαζεηώκ ημο ζπμιείμο. Σα ζπμιεία ζα δηαγςκηζημύκ γηα ημ θύπειιμ αοηό ζε δύμ θαηεγμνίεξ: α)
Βνεθμκεπηαθμί ηαζμμί θαη Νεπηαγςγεία, β) Δεμμηηθά θαη Γομκάζηα. Γηα ημ ιόγμ αοηό μη ύιιμγμη ζα πνέπεη κα
πνμζθμμίζμοκ βεβαίςζε ημο Δηεοζοκηή με ηε δύκαμε ηςκ μαζεηώκ ημο πμιείμο ημοξ.
ΓΙΔΙΚΟ ΓΠΑΘΛΟ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΗ ΠΟΤ ΔΓ ΝΙΚΗΓ: Μεγάιμ Κύπειιμ ζα απμκεμεζεί ζε έκακ αζιεηή,
πμο ζα επηιεγεί με θιήνςζε, δεκ ζα είκαη κηθεηήξ θάπμηαξ θαηεγμνίαξ θαη ζα πανεονίζθεηαη ηε ζηηγμή ηεξ
θιήνςζεξ. Με ημκ ηνόπμ αοηό ηημάηαη μ αζιεηήξ πμο ηνέπεη, πςνίξ κα θάκεη αοημζθμπό ηε κίθε. ομμεηέπεη
γηα ηε πανά ηεξ άζιεζεξ.
-----------------------------------------------------------------------------ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΓΟΝΓΑ (ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ)
Ο οπμγνάθωκ (μκμμαηεπώκομμ) ................................................................................
δειώκω οπεύζοκα όηη ημ παηδί μμο είκαη απόιοηα ογηέξ γηα ημοξ αγώκεξ αοημύξ θαη ακαιαμβάκω ηεκ
εοζύκε γηα ηα ζέμαηα ογείαξ θαη αζθάιεηαξ αοημύ. Γγθνίκω θαη επηηνέπω ηε ζομμεημπή ημο ζημοξ 29μοξ
Αγώκεξ Δνόμμο ηεξ 17εξ Απνηιίμο 2016, ζημ αγώκηζμα ηεξ ειηθίαξ ημο.
Οκμμ/κμ παηδημύ ......................................................... πμιείμ ..........................
Σάλε .......... Έημξ Γέκκεζεξ.............. Ανηζμόξ Σαοη/ηαξ ...................Σει/κμ ................
Τπμγναθή .......................

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ζημοξ αγώκεξ έπμοκ μη μαζεηέξ-μαζήηνηεξ ηςκ Νεπηαθώκ ηαζμώκ, ηςκ
Νεπηαγςγείςκ, ηςκ Δεμμηηθώκ, ηςκ Γομκαζίςκ, ηςκ Λοθείςκ θαη μη Γμκείξ ημοξ. Η βεβαίςζε ηεξ ειηθίαξ ζα
γίκεηαη με ηεκ επίδεηλε ηεξ αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ή άιιμο πηζημπμηεηηθμύ ζημηπείμο.
Σωκ αγώκωκ ζα πνμεγεζεί ε πανέιαζε όιωκ ηωκ αζιεηώκ θαη αζιεηνηώκ ηωκ ζπμιείωκ.
ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ: Γηα κα ιάβμοκ μένμξ ζημκ αγώκα ηα παηδηά θαη μη γμκείξ, ζα πνέπεη κα ζομπιενώζμοκ ηεκ
ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ, πμο είκαη ζημ θάης μένμξ ηεξ πνμθήνολεξ θαη κα ηεκ παναδώζμοκ
(αθμύ ηεκ απμθόρμοκ) ημ ανγόηενμ μέπνη ηεκ Σνίηε 12 Απνηιίμο 2016 ζημ ύιιμγμ Γμκέςκ, ή ζημοξ
Δαζθάιμοξ θαη Καζεγεηέξ θάζε πμιείμο.
Γηα ηεκ αζθάιεηα παηδηώκ θαη γμκέςκ ζημοξ αγώκεξ οπάνπεη Ιαηνηθή θάιορε.
Η Ονγακςηηθή Γπηηνμπή παναθαιεί κα δειώζεηε έγθαηνα ηε ζομμεημπή ζαξ, μέζς ηςκ πμιείςκ.
ΑΓΑΠΗΣΟΙ ΓΟΝΓΙ βμεζείζηε θαη εκζαννύκεηε ηα παηδηά ζαξ κα ζομμεηάζπμοκ ζημκ πημ πάκς αγώκα πμο
λεθίκεζε πνηκ 29 πνόκηα με ΣΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΓΙΑ θαη ζήμενα έπεη αγθαιηάζεη όια ηα πμιεία ημο
Δήμμο μαξ. Λάβεηε μένμξ θη εζείξ ζημκ αγώκα ηςκ γμκέςκ. Αοηό ζα είκαη ημ θαιύηενμ πανάδεηγμα γηα ηα παηδηά
ζαξ. Ονγακώζηε ηεκ μμάδα ζθοηαιμδνμμίαξ γμκέωκ. Θα είκαη έκαξ ζοκανπαζηηθόξ αγώκαξ.
 ΣΟ ΣΡΓΞΙΜΟ ΓΙΝΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΠΡΟΙΣΟ ΚΑΙ ΓΤΓΡΓΓΣΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ.
 Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΞΓΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΓΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ.
 Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΤΝΑΜΩΝΓΙ ΣΟ ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ.
 Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΓΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΓ ΠΟΛΙΣΗ.
 ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ ΓΙΝΑΙ ΣΟ ΣΟΛΙΔΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ. ΓΛΑΣΓ ΝΑ ΣΟ ΓΝΩΡΙΓΣΓ.
* ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΓΩΝ & ΚΗΔΓΜΟΝΩΝ ΓΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΓ
ΠΟΤ ΠΡΟΩΘΟΤΝ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΟ – ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ.

ΟΔΗΓΙΓ – ΥΡΗΙΜΓ ΤΜΒΟΤΛΓ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ
 Ξεθηκήζηε από ηώνα ιίγε πνμπόκεζε ζημ Δεμμηηθό ηάδημ θαη ανθεηή γομκαζηηθή.
 Κμημεζείηε κωνίξ ημ πνμεγμύμεκμ από ημκ αγώκα βνάδο.
 Σμ πνωηκό θαγεηό κα είκαη ειαθνύ θαη πνέπεη κα απέπεη, ημοιάπηζημκ ΣΡΓΙ ΩΡΓ από ηεκ ώνα ημο
αγώκα. ΟΥΙ γάια θαη πομμύξ πνηκ ημοξ αγώκεξ.
 Σα νμύπα ημύ αγώκα πνέπεη κα είκαη ειαθνηά θαη άκεηα. Σα παπμύηζηα μαιαθά, ηα θμνδόκηα θαιά
δεμέκα, πωνίξ κα ζθίγγμοκ ηα πόδηα.
 Ο θάζε αζιεηήξ κα έπεη μαδί ημο ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩ ΚΑΠΓΛΟ & ΝΓΡΟ.
 Η ζομμεημπή ζημοξ αγώκεξ γίκεηαη με ηεκ πνμζωπηθή εοζύκε ημο γμκέα- θεδεμόκα θάζε παηδημύ (γηα
ζέμαηα ογείαξ ή πενίπηωζε αηοπήμαημξ).
 Παηδηά ή γμκείξ με δηαγκωζμέκα πνμβιήμαηα ογείαξ, κα με ιάβμοκ μένμξ ζημκ αγώκα.
 Σνέπμομε πωνίξ άγπμξ, με οπμμμκή θαη θαιή δηάζεζε.
 Σνέπμομε γηα ηε πανά ηεξ ζομμεημπήξ.
ΟΛΟΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΠΑΡΓΤΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΓΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.

ΣΗΛΓΦΩΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ:
Ο.Π.Α.Ν.: 210 2759 768, 2777 721
ΥΡ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ: 6945 992604
Π. ΣΓΚΟΤΡΑ: 6977 360453
Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ: 6944 275365
--------------------------------------------------------------------------------ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΓΟΝΓΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΓΜΟΝΩΝ
Ο οπμγνάθωκ (Οκμμαηεπώκομμ) ............................................................................
επηζομώ κα ζομμεηάζπω ζημοξ ΑΓΩΝΓ ΔΡΟΜΟΤ ηεξ 17εξ Απνηιίμο 2016, ζημ/ζηα
αγώκηζμα/αγωκίζμαηα…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… δειώκμκηαξ οπεύζοκα όηη είμαη
ακαιαμβάκμκηαξ ηεκ εοζύκε γηα ηα ζέμαηα ηεξ ογείαξ μμο θαη ηεξ αζθάιεηάξ μμο.

απόιοηα

ογηήξ

θαη

Τπμγναθή .............................................. Σει/κμ:.............................................

