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ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ∆ιάφορα (Συµµετοχή στο Πρόγραµµα ‘’Αγαπώ τον Αθλητισµό’’)
α. Αρ. Πρ. 138614/Γ4/03-9-2014/ΥΠΑΙΘ (ΟΣΣ)
β. Υ.Σ 2854/29 ∆εκ 14/ΓΕΣ/ΕΓΑ (ΟΣΣ)

ΣΧΕΤ:

1. Γνωρίζεται σε συνέχεια των σχετικών, που αφορούν στο πρόγραµµα
«Αγαπώ τον Αθλητιµό» - «kids’ Athetics» που υλοποιείται την περίοδο 2014 –
2015 από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και λήγει την 5η Ιουνίου 2015, τα
παρακάτω:
α.
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο
(Καλλιµάρµαρο) και προσφέρει στα παιδιά ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και
πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του Σταδίου. Παράλληλα µέσω ενός
οργανωµένου αθλητικού προγράµµατος µε τη µορφή παιχνιδιού τους δίνεται η
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα αγωνίσµατα του Κλασικού Αθλητισµού,
την καλαθοσφαίριση και την πετοσφαίριση.
β.
Απευθύνεται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στις
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου και η δεύτερη στις ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄.
γ.
∆ιεξάγεται καθηµερινά από τις 09:00 π.µ έως 13:00 µ.µ, από
ολυµπιονίκες και διακεκριµένους αθλητές. Είναι διάρκειας 2 περίπου ωρών µε
δυνατότητα επίσκεψης 9:00 – 11:00Ω ή 11:00 – 13:00Ω. Στο τέλος του
προγράµµατος επιβραβεύεται τόσο η προσπάθεια όσο και η συµµετοχή των
παιδιών, µε απονοµή αναµνηστικών διπλωµάτων.
2.
Παρά το γεγονός ότι το παραπάνω πρόγραµµα έχει σχεδιασθεί να
δέχεται ∆ηµοτικά Σχολεία, η οργανωτική επιτροπή, στο πλαίσιο της άριστης
συνεργασίας µε το Στρατό, δίνει τη δυνατότητα σε τέκνα του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού να συµµετάσχουν στο παραπάνω πρόγραµµα.
3.
Για προγραµµατισµό των επισκέψεων τα ενδιαφερόµενα στελέχη
µπορούν να επικοινωνήσουν, µε τις κυρίες Ντένιζ Παναγοπούλου και Παναγιώτα
Σαµπατακάκη στα ακόλουθα τηλέφωνα 210 7522984 – 7522985 -7522986 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή (12:00 π.µ – 14:30 µ.µ). Τα παιδιά θα πρέπει να
προσέρχονται στο χώρο µε κατάλληλη αθλητική ενδυµασία.
4.

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση του προσωπικού σας.
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5. Χειρίστρια θέµατος, Επχιας (ΠΒ) Ιωάννα Χατζή, Βοηθός 1β Γραφείου,
τηλ.: 800-3476 (ΕΨΑ∆), 210-6553476.
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ΓΕΣ/Α΄- Β’- Γ΄- ∆΄ ∆Κ
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΠΡΟ
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