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Πεύκα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Σύσσωμη η οικογένεια του ΔΕΛΑΣΑΛ, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό, γονείς, μαθητές και απόφοιτοι, τρέχουμε
ο
φέτος, ως De La Salle Running Team, στον 12 Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στις 2 Απριλίου, για
έναν ιδιαίτερο σκοπό: την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών του Κολεγίου μας.
1) Όσοι ενήλικοι φίλοι του σχολείου μας θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη γιορτή του αθλητισμού και,
παράλληλα, να συμπράξουν στην αλυσίδα προσφοράς υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του σχολείου μας,
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος των 5.000μ. ή
10.000μ. Η διαδρομή των 5.000μ. ξεκινάει από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και καταλήγει, μέσω
της οδού Τσιμισκή και Λεωφόρου Νίκης, στον Λευκό Πύργο και η διαδρομή των 10.000μ. από το Δημοτικό
Στάδιο Αμπελοκήπων, για να καταλήξει στο ίδιο σημείο. Το κόστος συμμετοχής είναι 15 Ευρώ, το οποίο θα
καταβληθεί στη Γραμματεία κάθε βαθμίδας του Κολεγίου μας. Ένα μέρος από το ποσό θα επιστραφεί από
την οργανωτική επιτροπή του Μαραθώνιου στο Ταμείο Υποτροφιών του σχολείου μας. Ο/Η κάθε
συμμετέχων/ουσα θα παραλάβει τον σχετικό εξοπλισμό, που παρέχει η οργάνωση, από τις γραμματείες του
σχολείου.
2) Με την ίδια διαδικασία, οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου/ Λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν στον δρόμο
των 5.000μ. ή 10.000μ. ως μέλη της ομάδας De La Salle Running Team, με κόστος συμμετοχής 15 Ευρώ,
αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση, για τη συμμετοχή τους, την προσκόμιση της επισυναπτόμενης υπεύθυνης
δήλωσης συγκατάθεσης του γονέα. Η δήλωση συγκατάθεσης του γονέα, καθώς και το ποσό της συμμετοχής
θα παραδίδονται στη Γραμματεία του Γυμνασίου-Λυκείου.
3) Οι μαθητές/τριες του Δημοτικού μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα δρόμου 1.000μ., ο οποίος θα
διεξαχθεί την ίδια μέρα, αλλά πριν από τον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος των 5.000μ. και
10.000μ. Φέτος, το σύνθημα είναι: «Ο αγώνας για το Περιβάλλον είναι Μαραθώνιος». Η συμμετοχή των
μαθητών θα είναι δωρεάν. Η αφετηρία βρίσκεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της πλατείας
Αριστοτέλους, ενώ ο τερματισμός στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου (ύψος αγάλματος Μεγάλου
Αλεξάνδρου). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι/ες από το 2005 έως το
2008. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η προσκόμιση της επισυναπτόμενης δήλωσης
συγκατάθεσης του γονέα.
Ας φτιάξουμε μια μεγάλη αλυσίδα, ας τρέξουμε όλοι «Μαζί κι από Κοινού», για να προσφέρουμε σε περισσότερα
παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Γιατί στο σχολείο μας «Παιδεία
δεν είναι μόνο η Εκπαίδευση».
Παρακαλούμε να παραδοθεί η αίτηση συμμετοχής ενηλίκου (με το ποσό συμμετοχής) ή μαθητή/τριας
συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία μέχρι την Τετάρτη, 1 Μαρτίου στις Γραμματείες της κάθε βαθμίδας, για
να παραδοθούν εγκαίρως οι καταστάσεις με τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση.
Σας περιμένουμε όλους, εσάς και τους φίλους σας, για να στηρίξουμε την ιδιαίτερη αυτή γιορτή αθλητισμού και
εθελοντισμού της πόλης μας.
Με εκτίμηση
Από τη Γενική Διεύθυνση
και την εθελοντική ομάδα «Μαζί κι από Κοινού»

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

Όνομα: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Επώνυμο: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Όνομα Πατρός: .....………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία Γέννησης: ...………………………………………………………………………………………………………………………..………
Εθνικότητα: .....…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………….
Τηλέφωνο (σταθερό): ...…….….…………………....……..

Τηλέφωνο (κινητό): .………………………………………….…………

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): .……………………………………………………………………………………………………………………
Νούμερο μπλούζας:

Small

Medium

Large

Extra Large

Αγώνας: 5.000μ.
Αγώνας: 10.000μ.

Ημ/νία ….../….../2017

…………………….……..………………….
Υπογραφή

