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«Σο NBA ςτο Petit La Salle» του ομίλου Καλακοςφαίριςθσ των Νθπίων και Προνθπίων, ςτον αφλειο χϊρο
του Νθπιαγωγείου (09.30ϋ- 09.45ϋ).
Επιδείξεισ του ομίλου Tae Kwon Do των Νθπίων και Προνθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου
(09.45ϋ- 10.00ϋ).
Αγϊνεσ δεξιοτιτων και παιχνίδι του ομίλου Ποδοςφαίρου τθσ Αϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο
ποδοςφαίρου του Δθμοτικοφ (09.00´- 10.00´).
Αγϊνεσ δεξιοτιτων και παιχνίδι του ομίλου Ποδοςφαίρου τθσ Βϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο
ποδοςφαίρου του Γυμναςίου-Λυκείου (09.00´- 10.00´).
«Game - set - match», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ των Αϋ και Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα
αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (09.00´- 10.00´).
«Final Four» εςωτερικοφ Πρωτακλιματοσ του ομίλου Καλακοςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ τάξεων του
Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ», ςτο ανοιχτό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ (09.00ϋ-10.00ϋ).
Φιλικόσ αγϊνασ τθσ ομάδασ Πετοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν ομάδα «Αριςτοτζλθσ
Επανομισ», ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του Κολεγίου (09.00ϋ-10.00ϋ).
Φιλικόσ Αγϊνασ τθσ ομάδασ Ποδοςφαίρου του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν Ακαδθμία Toumba F.C., ςτο
εξωτερικό γιπεδο ποδοςφαίρου του Κολεγίου (09.00´- 10.00´).
θ
«3 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Καλακοςφαίριςθσ». Σουρνουά καλακοςφαίριςθσ με τισ ομάδεσ: «ΑΡΗ», «ΠΑΟΚ»,
«ΔΕΚΑ» και «HOOPS», ςτο γιπεδο καλακοςφαίριςθσ του Γυμναςίου-Λυκείου (09.00´- 14.00´).
Διαςυλλογικοί Αγϊνεσ Ορεινισ Ποδθλαςίασ «DELASALLE ELIMINATOR MOUNTAIN BIKE RACE», που
διοργανϊνονται για τρίτθ ςυνεχόμενθ χρονιά από τον .Α.Κ. «ΔΕΛΑΑΛ», ςτο άλςοσ του Κολεγίου μασ
(09.00ϋ-11.30ϋ).
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«Γονείσ και παιδιά μαηί αγωνιηόμαςτε ςε ζναν μοναδικό αγϊνα δρόμου», για τα παιδιά του Παιδικοφ
τακμοφ (10:00ϋ-10:30ϋ).
«Le monde du tennis», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ των Προνθπίων και Νθπίων, ςτα γιπεδα
αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (10.10´- 10.30´).
Επιδείξεισ του ομίλου Ποδοςφαίρου των Προνθπίων και Νθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του Νθπιαγωγείου
(10.30ϋ- 10.50ϋ και 10.50ϋ- 11.10ϋ).
Επιδείξεισ- προπόνθςθ του ομίλου Καλακοςφαίριςθσ τθσ Αϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ», ςτο κλειςτό
γυμναςτιριο του Κολεγίου (10.00´- 11.00ϋ).
Επιδείξεισ- προπόνθςθ του ομίλου Καλακοςφαίριςθσ τθσ Βϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ», ςτο ανοιχτό
γιπεδο καλακοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ (10.00´- 11.00ϋ).
«Tournois tennis», από τον όμιλο Αντιςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτα γιπεδα
αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (10.00´- 11.00´).
Σουρνουά του ομίλου Ποδοςφαίρου των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου του
Γυμναςίου – Λυκείου (10.00ϋ- 11.00ϋ).
Σουρνουά Καλακοςφαίριςθσ «3x3» υλλόγου Διδαςκόντων Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ» με ομάδεσ Γονζων και
Αποφοίτων, ςτο γιπεδο καλακοςφαίριςθσ του Γυμναςίου- Λυκείου (10.00ϋ-12.00ϋ)
θ
«3 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Ποδοςφαίρου». Σουρνουά ποδοςφαίρου τθσ ομάδασ αγοριϊν του Γυμναςίου «ΔΕΛΑΑΛ»
με τισ ομάδεσ: «Νζα Γενεά Αςβεςτοχωρίου», «Εκνικόσ Μετεϊρων» και «Ακαδθμία Κοφδα», ςτο εξωτερικό
γιπεδο ποδοςφαίρου του Κολεγίου (10.00ϋ-14.00ϋ).
Σουρνουά Σζνισ υλλόγου Διδαςκόντων Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ» με ομάδεσ Γονζων και Αποφοίτων, ςτο
εξωτερικό γιπεδο αντιςφαίριςθσ του Κολεγίου (10.00ϋ- 13.00ϋ και 13.30ϋ- 14.30ϋ).
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11.00´







Χορογραφίεσ «Σο πρϊτο πζταγμα τθσ Άνοιξθσ», «Carmen Habanera» και «Δον Κιχϊτθσ» του ομίλου
Μπαλζτου των Προνθπίων, Νθπίων, κακϊσ και των Αϋ και Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτθν Αίκουςα
Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (11.15ϋ -11.45ϋ).
«τίβοσ Μάχθσ»,από τον όμιλο τίβου των Αϋκαι Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου του
Γυμναςίου-Λυκείου (11.00ϋ- 11.30ϋ).
«Ο κφκλοσ των αγωνιςμάτων», από τον όμιλο τίβου των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτο γιπεδο
ποδοςφαίρου του Γυμναςίου-Λυκείου (11.30ϋ- 12.00ϋ).
Φιλικόσ Αγϊνασ του ομίλου Πετοςφαίριςθσ των Γϋ και Δϋ τάξεων του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν ομάδα
«Αριςτοτζλθσ Επανομισ», ςτα γιπεδα πετοςφαίριςθσ του Δθμοτικοφ (11.00ϋ- 12.00ϋ).
θ
«3 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Πετοςφαίριςθσ». Σουρνουά πετοςφαίριςθσ τθσ ομάδασ του Γυμναςίου «ΔΕΛΑΑΛ» με
τισ ομάδεσ: «Πρωτακλθτζσ Πεφκων», «Πιγαςοσ Πολίχνθσ» και «Γ.Α.. Ευκαρπίασ», ςτο κλειςτό
γυμναςτιριο του Κολεγίου (11.00ϋ- 15.00ϋ).

12.00´







«The weather»: Σα παιδιά κα γνωρίςουν και κα καταςκευάςουν τα καιρικά φαινόμενα «Sun, rain, clouds,
wind», από τον όμιλο Αγγλικϊν του Νθπιαγωγείου ςτθν πολυδφναμθ αίκουςα του Νθπιαγωγείου (12.00ϋ12.45ϋ).
«Ο Γφροσ του Θριάμβου» από τον όμιλο τίβου των Προνθπίων και Νθπίων, ςτον αφλειο χϊρο του
Νθπιαγωγείου (12.30ϋ- 12.45ϋ).
Χορογραφίεσ «Άγγελοι του Σςάρλυ», «Perhaps», «The Phantom of the Opera», «Lux Aeterna» και
Αςκιςεισ Εδάφουσ του ομίλου Ενόργανθσ Γυμναςτικισ των Προνθπίων, Νθπίων και όλων των τάξεων του
Δθμοτικοφ, ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (12.00ϋ -12.30ϋ).
«Αφιζρωμα ςτθ Sylvie Guillem» του ομίλου Μοντζρνου χοροφ όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτθν
Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (12.30ϋ-13.10ϋ).

13.00´- 15.00ϋ













Φιλικόσ Αγϊνασ τθσ ομάδασ Καλακοςφαίριςθσ των Εϋ και Σϋ τάξεων του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ» με τθν
ομάδα του διμου Αμπελοκιπων, ςτο γιπεδο καλακοςφαίριςθσ του Γυμναςίου-Λυκείου (13.00ϋ- 14.00ϋ).
«Κάλεςμα ςε Pétanque!», παραδοςιακό μεςογειακό άκλθμα του γαλλικοφ Νότου, που ζχει, ωςτόςο,
αρχαίεσ ελλθνικζσ ρίηεσ, από το Σμιμα Γαλλικϊν πουδϊν του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ», ςτο γιπεδο
αντιςφαίριςθσ του Γυμναςίου-Λυκείου (13.00ϋ - 14.00ϋ).
«Ονειρεφομαι ζναν κόςμο ςε όλα… διαφορετικό», από τουσ κεατρικοφσ ομίλουσ όλων των τάξεων του
Δθμοτικοφ, ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του Κολεγίου (13.30ϋ-14.45ϋ).
Η παράςταςθ είναι αφιερωμζνθ ςτθν ΕΛΕΠΑΠ και οι κεατζσ μποροφν αντί ειςιτθρίου να αφινουν τον
«οβολό» τουσ ςτο κουτί τθσ ΕΛΕΠΑΠ που κα υπάρχει ςτο φουαγιζ τθσ Αίκουςασ Εκδθλϊςεων.
Ο όμιλοσ κάκι του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ» διοργανϊνει αγϊνα simultané με τθν τρεισ φορζσ Παγκόςμια
Πρωτακλιτρια και Πρωτακλιτρια Ελλάδοσ Σςολακίδου ταυροφλα και προςκαλεί τουσ ςκακιςτζσ όλων των
βακμίδων του Κολεγίου μασ, ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου- Λυκείου (13.00ϋ- 15.00ϋ).
θ
«3 ΛΑΑΛΙΑΔΑ Ποδοςφαίρου». Σουρνουά ποδοςφαίρου τθσ ομάδασ κοριτςιϊν του Γυμναςίου
«ΔΕΛΑΑΛ» με τισ ομάδεσ: «ΠΑΟΚ», «Εκνικόσ Μετεϊρων» και «Αγροτικόσ Αςτζρασ», ςτο εξωτερικό
γιπεδο ποδοςφαίρου του Κολεγίου (14.00ϋ- 16.00ϋ).
«Ανακάλυψε τον κόςμο ενόσ Ρομπο-Επιςτιμονα»: οι όμιλοι Robot Junior και Robot Hood, ςε ςυνεργαςία
με το καλοκαιρινό πρόγραμμα «Vacances d’ été» του Δθμοτικοφ «ΔΕΛΑΑΛ», ςασ προςκαλοφν ςε
διαςκεδαςτικά Workshops Ρομποτικισ, ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου (14.00ϋ-14.30ϋ).
Αγϊνασ Ποδοςφαίρου υλλόγου Διδαςκόντων Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ» με ομάδεσ Γονζων και Αποφοίτων, ςτο
γιπεδο ποδοςφαίρου του Γυμναςίου-Λυκείου (14.00ϋ- 15.00ϋ).
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Αφλειοσ Χϊροσ Γυμναςίου-Λυκείου (09.00ϋ- 15.00ϋ)








«Ο μαγικόσ κόςμοσ του Ιουλίου Βερν» ζρχεται ςτισ Vacances d’ été! τον αφλειο χϊρο του ΓυμναςίουΛυκείου δθμιουργοφμε ζνα μεγάλο εργαςτιρι πειραμάτων, ρομποτικισ και εικαςτικϊν για τα παιδιά, ενϊ
οι γονείσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για το ανανεωμζνο πρόγραμμα των καλοκαιρινϊν
δραςτθριοτιτων του Κολεγίου (10.00ϋ-15.00ϋ)
«Βουκουβάλα, θ πιο νόςτιμθ μπάλα!», με τθ βοικεια του εςτιατορίου Mama’s Taper, για τουσ
μακθτζσ/τριεσ του Παιδικοφ τακμοφ, Νθπιαγωγείου και τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ (Αϋ- Γϋ), μπροςτά
από το κτίριο του Νθπιαγωγείου (09.00ϋ-15.00ϋ).
«Μανοφλα, ς’ αγαπϊ!»: Ελάτε να φτιάξουμε τισ πιο όμορφεσ κάρτεσ με τθ βοικεια του βιβλιοπωλείου
«Sublime».
«Lemonade», από το Σμιμα Αγγλικϊν πουδϊν του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ».
«Coctail Liégeois»: παραδοςιακό βζλγικο αναψυκτικό, από το Σμιμα Γαλλικϊν πουδϊν του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΑΛ».

Παιδικόσ τακμόσ – Νθπιαγωγείο (09.00ϋ- 15.00ϋ)






«Επιδαπζδια παιχνίδια ςκζψθσ και ιςορροπίασ»: μικροί και μεγάλοι, ελάτε ςτον χϊρο του Νθπιαγωγείου,
για να δοκιμάςετε τισ δεξιότθτζσ ςασ ςτο κουτςό και ςτθν τρίλιηα (09:30ϋ-14:30ϋ).
«Ζωγραφίηουμε όλοι μαηί, για να γιορτάςουμε τθν θμζρα του ακλθτιςμοφ»: με πινζλα και μπογιζσ,
μπάλεσ κα φτιάξουμε μοναδικζσ, μπροςτά από το κτίριο του Νθπιαγωγείου (11:00ϋ-13:00ϋ)
«Σα λουλοφδια ομορφαίνουν τθ ηωι μασ». ασ περιμζνουμε ςτο παραδοςιακό μασ περίπτερο, δίπλα ςτο
Νθπιαγωγείο, για να χαρίςετε ςτον εαυτό ςασ και ςε αυτοφσ που αγαπάτε όμορφα, χρωματιςτά λουλοφδια
(09:00ϋ-15:00ϋ).
«Face-painting» από φοιτιτριεσ/τζσ του «ΙΕΚ AKMH», μπροςτά από το κτίριο του Νθπιαγωγείου (10:00ϋ15:00ϋ)

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 14.30ϋςτον
πάγκο τθσ Εκελοντικισ Ομάδασ. Επίςθσ, κα λειτουργεί καφζ, αναψυκτιριο, barbecue και ανκοπωλείο ςτον αφλειο
χϊρο του Γυμναςίου-Λυκείου.
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 τθν Επίλεκτθ Ομάδα Ειδικϊν Αποςτολϊν Πυλαίασ- Χορτιάτθ, κακϊσ επίςθσ και
από εκελοντικι ομάδα του Ερυκροφ ταυροφ.

ασ περιμζνουμε όλουσ με χαρά!

Με εκτίμθςθ
Από τθ Διεφκυνςθ του Κολεγίου «ΔΕΛΑΑΛ»

