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O Σ.Υ
Υ.Ε.Τ.Ε. συμμεετέχει στη
σ μεγγαλύτεερη νυχχτερινή
ή
εκδήλλωση της
τ χώρ
ρας… Εσ
σύ θα λλείπειςς;
Συναδέλφιισσες/Συνά
άδελφοι,
Το Γραφείο
ο Βορείου Ελλάδος
Ε
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.συνεχίζοντα
ας την παράδοση των τελευταίω
ων ετών,
α δώσουμε όλοι μαζί δυναμικά το παρόν στον 7ο Διεθνή
Δ
Νυχχτερινό
σαςς καλεί καιι φέτος να
Ημιιμαραθώνιο
ο Θεσσαλοννίκης και το
ον Δρόμο Υγείας
Υ
και Δυναμικού
Δ
Βαδίσματο
ος 5.000 μ., που θα
διεξξαχθεί το Σά
άββατο, 13 Οκτωβρίου
υ 2018.
O χρό
όνος μετρά
ά αντίστροφ
φα για το μεεγάλο γεγοννός της πόλλης που για
α ακόμη
μια χρονιά
χ
υπόσ
σχεται μονα
αδικές συγκκινήσεις!
Βρείττε κι εσείςς το δικό σας
σ
κίνητρ
ρο και πάρ
ρτε το συννάδελφό σα
ας, την
οικογγένειά σας ή τους φίλλους σας, για
γ να ζήσεετε την ξεχχωριστή νυχτερινή
εμπειρία της πα
ανέμορφης παραθαλάσ
π
σσιας διαδρ
ρομής, και να
ν συμμετέέχετε σε
μια προσπάθεια
π
α, από την οποία
ο
μόνο οφέλη έχεττε να αποκο
ομίσετε.
Ο Σ.Υ.ΕΕ.Τ.Ε. καλύπ
πτει και φέέτος αποκλεειστικά για τα μέλη το
ου
το 50% το
ου κόστουςεεγγραφής στην
σ
ομάδα
α μας.
Ανταποκριθ
θείτε στο κάλεσμά μας
μ
στο μεεγάλο αυτό
ό αθλητικό
ό, πολιτιστιικό και κοιινωνικό
γεγο
ονός και δη
ηλώστε συμ
μμετοχή στη
ην ομάδα μας
μ μέχρι κα
αι την ημερομηνία λήξξης των εγγρ
ραφών,
Παρ
ρασκευή, 14
4 Σεπτεμβ
βρίου, και επωφεληθε
ε
είτε της έκκπτωσης, μ
με το κόσ
στος του βασικού
β
πακκέτου του αθλητικού
α
εξξοπλισμού να διαμορφ
φώνεται, μό
όνο για τα μ
μέλη του Σ..Υ.Ε.Τ.Ε.,
• για τονν ημιμαρα
αθώνιο στα
α 7,5€ από
ό τα αρχικά 15€ (κόστος
(
ομ
μαδικής
εγγραφ
φής)
και
• για τονν αγώνα των
τ
5 χλμ. στα 5€ από
α
τα αρ
ρχικά 10€ (κόστος ομ
μαδικής
εγγραφ
φής)

Για μη μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι πρακτικής άσκησης, ειδικοί συνεργάτες
συνταξιούχοι, μέλη άλλων σωματείων κτλπ.):
• για τον ημιμαραθώνιοστα 15€ από 20€ (κόστος ατομικής εγγραφής)
και
• για τον αγώνα των 5 χλμ. στα 10€ από 15€ (κόστος ατομικής εγγραφής)

Όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Προσεκτική συμπλήρωση της σχετικής λίστας που επισυνάπτεται και αποστολή της με φαξ στο 30370
(2310290670) ή με mail: gbe@syete.gr
2. Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό του νομαρχιακού παραρτήματος 839/001196‐74 με
αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας ή τον κωδικό της Μονάδας σας (για τις Ε.Α.Κ. των Μονάδων) και
αποστολή του σχετικού αντίγραφου κατάθεσης με φαξ ή mail στα παραπάνω νούμερα.
Η παραλαβή του αθλητικού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται είτε την παραμονή του αγώνα,
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 08:00 με 17:00, από το γραφείο βορείου Ελλάδος του ΣΥΕΤΕ (Ερμού
28, 4ος όροφος) είτε την ημέρα του αγώνα σε μέρος και ώρα που θα καθοριστεί σε επόμενη
επικοινωνία μας, μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής.
Σημείωση:
Η ομάδα μας θα συμμετέχει με το περσινό κίτρινο επετειακό tshirt των 100 χρόνων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Συνεπώς επιπλέον tshirt της ομάδας μας θα προμηθευτούν μόνο οι συνάδελφοι/φίλοι που
συμμετέχουν φέτος για πρώτη φορά στη διοργάνωση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία
του Γ.Β.Ε., κα. Κελίδου Σοφία, τηλ: 35141
Την προκήρυξη του αγώνα, τους όρους συμμετοχής, χρήσιμες συμβουλές και αναλυτικές
πληροφορίες για τη διοργάνωση, όπως ενδεικτικά την περιγραφή των διαδρομών, θα βρείτε στην
ιστοσελίδα της οργανωτικής επιτροπής www.thesshalfmarathon.org.

Σας περιμένουμε όλους στην ομάδα μας!
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !
Συναδελφικά,
Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

