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09:00´







«3 on 3 streatball», από τον όμιλο Ποδοςφαίρου των Νθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου
(09:20ϋ-10:00ϋ).
«Petit Roland Garros», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ των Προνθπίων και Νθπίων, ςτα γιπεδα
αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (09:30´- 10:00´).
«Fun Basketball Junior Stars», από τον όμιλο Καλακοςφαίριςθσ των Αϋ και Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ
«ΔΕΛΑΑΛ», ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του Κολεγίου (Αϋ τάξθ: 09:00´- 09:30ϋ, Βϋ τάξθ: 09:30ϋ- 10:00ϋ).
Σουρνουά του ομίλου Ποδοςφαίρου των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου του
Γυμναςίου – Λυκείου (09:00ϋ- 10:00ϋ).
«Σουρνουά Αντιςφαίριςθσ επιπζδου πορτοκαλί μπάλασ», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ
τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (09:00´- 10:00´).
θ
«4 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Πετοςφαίριςθσ», τουρνουά πετοςφαίριςθσ τθσ ομάδασ του Γυμναςίου «ΔΕΛΑΑΛ» με τισ
ομάδεσ: «Α.. ΑΚ. Πρωτακλθτζσ Πεφκων», «Κολζγιο Ανατόλια» και «Γ.Α.. Ευκαρπίασ», ςτο γιπεδο
πετοςφαίριςθσ του Γυμναςίου - Λυκείου (09:00ϋ- 14:00ϋ).

10:00´












«Funny Games», από τον όμιλο Ποδοςφαίρου των Προνθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου
(10:00ϋ-10:20ϋ).
«Αγϊνεσ δρόμου, εμπόδια και ρίψεισ», από τον όμιλο τίβου των Προνθπίων και Νθπίων, ςτον αφλειο
χϊρο του Νθπιαγωγείου (10:20ϋ- 10:50ϋ).
«All Stars Game», από τον όμιλο Καλακοςφαίριςθσ των Νθπίων και Προνθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του
Νθπιαγωγείου (11:00ϋ- 11:20ϋ).
«Μαρακϊνιοσ Αντιςφαίριςθσ», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ τθσ Αϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα
αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (10:30´- 11:00´).
«Σουρνουά Αντιςφαίριςθσ επιπζδου κόκκινθσ μπάλασ», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ τθσ Βϋ τάξθσ του
Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (10:00´- 11:00´).
«Football Tournament», από τον όμιλο Ποδοςφαίρου τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο
ποδοςφαίρου του Δθμοτικοφ (10:00´- 11:00´).
Φιλικόσ Αγϊνασ τθσ ομάδασ Ποδοςφαίρου του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν ομάδα «Α.. ΑΚ.
Πρωτακλθτζσ Πεφκων», ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου Γυμναςίου - Λυκείου (10:00´- 11:00´).
Φιλικόσ αγϊνασ τθσ ομάδασ Πετοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν ομάδα «Αναγζννθςθ
Ρυςίου», ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του Κολεγίου (10:00ϋ-11:00ϋ).
θ
«4 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Ποδοςφαίρου»: τουρνουά ποδοςφαίρου τθσ ομάδασ αγοριϊν του Γυμναςίου «ΔΕΛΑΑΛ»
με τισ ομάδεσ: «Αγροτικόσ Αςτζρασ» και «ΠΑΟΚ Διάπλαςθσ», ςτο εξωτερικό γιπεδο ποδοςφαίρου του
Κολεγίου (10:45ϋ-13:45ϋ).
Αγϊνασ δεξιοτεχνίασ ποδθλαςίασ «DELASALLE ELIMINATOR MOUNTAIN BIKE RACE», από τον .Α.Κ.
«ΔΕΛΑΑΛ», ςτο εξωτερικό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ Κολεγίου μασ (10:00ϋ-13:00ϋ).

11:00´



Επιδείξεισ του ομίλου Tae Kwon Do των Νθπίων και Προνθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου
(11:20ϋ- 11:40ϋ).
Χορογραφίεσ «To build a home» και «Girl power», από τον όμιλο Μοντζρνου Χοροφ του Γυμναςίου, ςτθν
Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (11:00ϋ -11:15ϋ).
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Χορογραφίεσ «Οι μικρζσ νεράιδεσ του Petit La Salle» και «Salento», από τον όμιλο Μπαλζτου των
Προνθπίων και Νθπίων, ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (11:15ϋ -11:30ϋ).
Χορογραφίεσ «Poupées roses» και «Gueillir des fleurs», από τον όμιλο Μπαλζτου των Αϋ-Βϋ και Γϋ-Δϋ
τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (11:30ϋ -11:45ϋ).
Χορογραφίεσ: κλαςικοφ μπαλζτου «Pas de cinque by Schubert», ςφγχρονου χοροφ «What about us» και Hip
hop «The unstop pables», από τθ χολι Χοροφ «Χοροδθμιουργίεσ», ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του
Κολεγίου (11:45ϋ -12:00ϋ).
«Πζντακλο», από τον όμιλο τίβου των Αϋ και Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου του
Γυμναςίου-Λυκείου (11:15ϋ- 12:00ϋ).
«Σουρνουά Αντιςφαίριςθσ επιπζδου πράςινθσ μπάλασ», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ τθσ Βϋ τάξθσ του
Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (11:00´- 12:00´).
«Delasalle Final Basketball Games», από τον όμιλο Καλακοςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ,
ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του Κολεγίου (11:00ϋ-12:00ϋ).
Φιλικόσ Αγϊνασ του ομίλου Πετοςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν ομάδα
«Αναγζννθςθ Ρυςίου», ςτα γιπεδα πετοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ (11:00ϋ- 12:00ϋ).
θ
«4 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Καλακοςφαίριςθσ»: τουρνουά καλακοςφαίριςθσ με τισ ομάδεσ: «ΑΡΗ», «ΠΑΟΚ»,
«ΔΕΚΑ» και «ΧΑΝΘ», ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου (09:00ϋ- 11:45ϋ). Οι αγϊνεσ του μικροφ και
του μεγάλου τελικοφ κα πραγματοποιθκοφν ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του Κολεγίου (12:00´- 15:00´).

12:00´








«Η μαγικι διαδρομι μζςα από τον κόςμο τθσ γυμναςτικισ»: μπάλεσ, ςτεφάνια, τοφνελ, μα πάνω απ´ όλα
διαςκζδαςθ για τα μικρά μασ Αςτεράκια, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου (12:00ϋ-12:30ϋ).
Χορογραφίεσ «Κοφκλεσ», «Αςτυνόμοσ αΐνθσ», «We will rock you», «Όταν θ Ενόργανθ ςυναντάει… τθ
Ρυκμικι», Αςκιςεισ Εδάφουσ και Προγράμματα ςτθ Δοκό Ιςορροπίασ, από τον όμιλο τθσ Ενόργανθσ
Γυμναςτικισ των Προνθπίων, Νθπίων και όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτον αφλειο χϊρο του
Γυμναςίου-Λυκείου του Κολεγίου (12:00ϋ- 12:45ϋ).
«Ο δρόμοσ τθσ ευγζνειασ», από τον όμιλο Σηοφντο του Δθμοτικοφ, ςτον αφλειο χϊρο του ΓυμναςίουΛυκείου του Κολεγίου (12:45ϋ- 13:00ϋ).
«Παίηω επί κοντϊ»: ζνα υπζροχο πρόγραμμα για τα παιδιά όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ και του
Γυμναςίου, από τον «Α.. Ριγα». ασ περιμζνουμε ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου του Γυμναςίου-Λυκείου του
Κολεγίου: για να γνωρίςουμε το υπζροχο άκλθμα του «επί κοντϊ»(12.00ϋ- 13:00ϋ).
Ο όμιλοσ κάκι του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ» διοργανϊνει αγϊνα simultané με το μζλοσ Εκνικισ Ομάδασ
Γυναικϊν, πολλζσ φορζσ Πρωτακλιτρια Ελλάδοσ και Πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ, Αβραμίδου Αναςταςία (WIM)
και προςκαλεί τουσ ςκακιςτζσ όλων των βακμίδων του Κολεγίου μασ, ςτον αφλειο χϊρο του ΓυμναςίουΛυκείου (12:00ϋ- 14:00ϋ).

13:00´- 15:00ϋ






«Εδϊ Λιλιποφπολθ», από τουσ κεατρικοφσ ομίλουσ όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτθν Αίκουςα
Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (13:15ϋ-14:30ϋ).
Η παράςταςθ είναι αφιερωμζνθ ςτον φλλογο Φίλων Αυτιςτικοφ Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ» και οι κεατζσ
μποροφν αντί ειςιτθρίου να αφινουν τον «οβολό» τουσ ςτο ειδικό κουτί που κα υπάρχει ςτο φουαγιζ τθσ
Αίκουςασ Εκδθλϊςεων.
θ
«4 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Ποδοςφαίρου»: τουρνουά ποδοςφαίρου τθσ ομάδασ κοριτςιϊν του Γυμναςίου
«ΔΕΛΑΑΛ» με τισ ομάδεσ: «ΠΑΟΚ Ladies Academy», «ΑΜ Αγχίαλοσ» και «Αγροτικόσ Αςτζρασ», ςτο
γιπεδο ποδοςφαίρου του Γυμναςίου-Λυκείου (13:00ϋ- 15:00ϋ).
«Κάλεςμα ςε Pétanque!», παραδοςιακό μεςογειακό άκλθμα του γαλλικοφ Νότου, που ζχει, ωςτόςο,
αρχαίεσ ελλθνικζσ ρίηεσ, από το Σμιμα Γαλλικϊν πουδϊν του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ». Μικροί και μεγάλοι
γινόμαςτε ομάδεσ και διαςκεδάηουμε παίηοντασ, ζξω από τα γιπεδα αντιςφαίριςθσ του Γυμναςίου-Λυκείου
(12:00ϋ - 13:00ϋ).

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»



Παρουςίαςθ του νζου μελλοντικοφ Ολυμπιακοφ ακλιματοσ «Cheerleading», από τθν ομάδα «Νθρθίδεσ
Θεςςαλονίκθσ» τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Cheerleading, ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου του
Κολεγίου (14:00ϋ – 14:10ϋ)

Αφλειοσ Χϊροσ Γυμναςίου-Λυκείου (09:00ϋ- 15:00ϋ)









«Φρουτοπία»: οι «Vacances d’été» μζςα από workshops Ρομποτικισ και S.T.E.A.M.
(Science Technology Engineering Arts & Mathematics) κα οδθγιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν Πυραμίδα τθσ
Τγιεινισ διατροφισ, ενϊ οι γονείσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για το ανανεωμζνο πρόγραμμα
των καλοκαιρινϊν δραςτθριοτιτων του Κολεγίου. ασ περιμζνουμε όλουσ ςτον αφλειο χϊρο του
Γυμναςίου-Λυκείου (11:00ϋ-14:00ϋ).
«Αφροβραηιλιάνικα κρουςτά»: ζνα μουςικό ταξίδι ςτθ Βραηιλία από τθν ομάδα αφροβραηιλιάνικων
κρουςτϊν Aqua Doce τθσ Ζδεςςασ, ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου του Κολεγίου (11:00ϋ- 14:00ϋ).
«Λοφνα Παρκ… μαηί και από κοινοφ»: ελάτε να παίξουμε και να διαςκεδάςουμε ςτο απίκανο λοφνα παρκ
τθσ εκελοντικισ μασ ομάδασ! ασ περιμζνουμε ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου
«Δθμιουργιςτε και γυμναςτείτε!», πρωτότυπεσ καταςκευζσ από το βιβλιοπωλείο «Sublime».
«Lemonade», από το Σμιμα Αγγλικϊν πουδϊν του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ».
«Coctail Liégeois»: παραδοςιακό βζλγικο αναψυκτικό, από το Σμιμα Γαλλικϊν πουδϊν του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΑΛ».
«Δθμιουργίεσ αγγειοπλαςτικισ και όμορφα λουλοφδια», από τα παιδιά του υλλόγου Φίλων Αυτιςτικοφ
Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ».

Παιδικόσ τακμόσ – Νθπιαγωγείο (09:30ϋ- 14:00ϋ)






«Σα μπιςκότα παίηουν μπάλα»: νόςτιμα μπιςκότα για τουσ μικροφσ μασ μακθτζσ, μπροςτά από το κτιριο
του Νθπιαγωγείου (10:00ϋ-14:00ϋ).
«Μοςχοβολιςτοί βαςιλικοί και χρωματιςτοί πανςζδεσ ςε δράςθ», μπροςτά από το κτιριο του
Νθπιαγωγείου (09:00ϋ-14:00ϋ).
«Ακλο-Ζωγραφίηουμε»: με πινζλα και μπογιζσ, μπάλεσ κα φτιάξουμε μοναδικζσ, μπροςτά από το κτιριο
του Νθπιαγωγείου (11:00ϋ-13:00ϋ)
«Ballon tenis VS Flu in the wind»: ζνα διαςκεδαςτικό παιχνίδι για μικροφσ και μεγάλουσ, μπροςτά από το
κτιριο του Νθπιαγωγείου (10:00ϋ-13:00ϋ).
«Επιδαπζδιο παιχνίδι δοκιμαςιϊν για μικροφσ και μεγάλουσ», μπροςτά από το κτιριο του Νθπιαγωγείου
(11:30ϋ-13:30ϋ).

Όλοι οι μαθητζσ/τριεσ ή οι ενήλικοι που ςυμμετζχουν ςτισ δραςτηριότητεσ θα πρζπει να βρίςκονται 15΄ λεπτά πριν
από την ζναρξη τησ δραςτηριότητάσ τουσ ςτον χώρο, όπωσ αναγράφεται ςτο παραπάνω πρόγραμμα.
Κατά τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ, κα πραγματοποιθκεί λαχειοφόροσ αγορά. Η κλιρωςθ κα γίνει ςτισ 14:30ϋ ςτον
αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου. Επίςθσ, ςτον ίδιο χϊρο κα λειτουργεί καφζ, αναψυκτιριο, barbecue.
το πλαίςιο τθσ προςπάκειασ να ενιςχυκεί θ Σράπεηα Αίματοσ «ΔΕΛΑΑΛ», θ οποία δθμιουργικθκε τον Νοζμβριο
του 2015, με πρωτοβουλία του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, ςασ ενθμερϊνουμε ότι τθν θμζρα αυτι κα
πραγματοποιθκεί αιμοδοςία, ςτο φουαγιζ του Γυμναςίου-Λυκείου, από τισ 10:00ϋζωσ τισ 13:00ϋ, από τθν κινθτι
μονάδα αιμοδοςίασ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
Η εκδιλωςθ κα υποςτθριχκεί από εκελοντικι ομάδα του Ερυκροφ ταυροφ.
ασ περιμζνουμε όλουσ με χαρά!
Με εκτίμθςθ
Από τθ Διεφκυνςθ του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ»

