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πκκεηνρή .Τ.Ε.Σ.Ε.
ζηνλ 35o Απζεληηθό Λαξαζώλην ηεο Αζήλαο
ηελ Ιπξηαθή 12 Μνεκβξίνπ 2017.
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηνπ
επηζηξέθνληαο ην 50% ηνπ θόζηνπο εγγξαθήο!

Ο ύιινγνο Τπαιιήιωλ Εζληθήο Σξάπεδαο (.Τ.Ε.Σ.Ε.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Εζληθή Σξάπεδα ζα ζπκκεηάζρεη θαη θέηνο -γηα έθηε ζπλερόκελε ρξνληά- ζηνλ
Απζεληηθό Λαξαζώλην ηεο Αζήλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Ιπξηαθή 12 Μνεκβξίνπ 2017.
Ο Λαξαζώληνο ηεο Αζήλαο έσει εξελισθεί ζε ένα από ηα μεγαλύηεπα διεθνή αθληηικά
γεγονόηα αλλά και μια μεγάλη γιοπηή πος λαμβάνει σώπα κάθε σπόνο ζηο κένηπο ηηρ Αθήναρ. Τα
ηελεςηαία σπόνια ζςγκενηπώνει δεκάδερ σιλιάδερ δπομείρ από όλον ηον πλανήηη, μεηαξύ ηων
οποίων πεπιλαμβάνονηαι καηαξιωμένοι μαπαθωνοδπόμοι ηος διεθνούρ ζηίβος, επαζιηέσνερ
αθληηέρ αλλά και άνθπωποι όλων ηων ηλικιών πος αγαπούν ηο ηπέξιμο και ηον αθληηιζμό και
διανύοςν ηιρ αποζηάζειρ μόνο για ηη σαπά ηηρ ζςμμεηοσήρ.
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ελζαξξύλνληαο ηε καδηθή άζιεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαιύπηεη θαη
θέηνο απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπ ην 50% ηνπ θόζηνπο θάζε εγγξαθήο ζηελ νκάδα irun.
Με αςηόν ηον ηπόπο, ηο κόζηορ ηηρ κάθε αηομικήρ ζςμμεηοσήρ για ηα μέλη ηος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
διαμοπθώνεηαι ωρ εξήρ:
Για ηον ππωινό αγώνα δπόμος ηων 5 ρικ. ζηα 8,5€ (από ηα απσικά 17€) 330 ζςμμεηοσέρ
Για ηον αγώνα δπόμος ηων 10 ρικ. ζηα 11,5€ (από ηα απσικά 23€)
330 ζςμμεηοσέρ
Για ηο Μαπαθώνιο ηων 42 ρικ. ζηα 15€
(από ηα απσικά 30€)
60 ζςμμεηοσέρ
Για ηον Αγώλα Παηδηώλ 1,2 ρικ. (για γεννηθένηερ ηα έηη 2006, 2007, 2008) ρωξίο
θόζηνο ζπκκεηνρήο. 80 ζςμμεηοσέρ
Από ην θόζηνο ηεο θάζε ζπκκεηνρήο ηα 5 € ζα πξνζθεξζνύλ γηα θνηλωληθό ζθνπό.

ΔΘΑΔΘΙΑΘΑ ΔΗΚΩΗ ΤΛΛΕΣΟΥΗ ΓΘΑ ΛΕΚΗ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε.

Όζοι ζςνάδελθοι μέλη ηος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιθςμείηε να ζςμμεηάζσεηε ζηον 35ο Αςθενηικό
Μαπαθώνιο με ηην ομάδα “i-run” εγγξάθεζηε κέζω ηεο εηδηθήο θόξκαο πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζην internet banking ηεο Σξάπεδαο επηιέγνληαο ηελ έλδεημε: αηηήζεηο/αίηεζε γηα
Λαξαζώλην (κε ηε δηαδηθαζία δειαδή πνπ πξνβιέπεηαη από ην ζρεηηθό κήλπκα ζηελ
Εζωηεξηθή
Επηθνηλωλία)
και
απνζηέιιεηε
ην
απνδεηθηηθό
ηεο
αίηεζεο
ζπκκεηνρήο/θαηάζεζεο κε ην ινγαξηαζκό ζαο ζηο fax ηνπ .Τ.Ε.Σ.Ε. 2103215988 ή ζην
δηεπηινγηθό 19945, ώζηε λα ιάβεηε κε επηζηξνθή ηελ έθπηωζε 50%.
Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ μποπούν να γίνονηαι έωο θαη ηηο 11 επηεκβξίνπ 2017 ή μέσπι
εξανηλήζεωρ ηων 800 ζςνολικά διαθέζιμων ζςμμεηοσών πος έσει εξαζθαλίζει η ομάδα i-run.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηην Γπαμμαηεία Αθληηιζμού και
Πολιηιζμού ηος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζηο ηηλ. 2103349927 (διεπιλογικό 19927) ή ζηο ηηλεθωνικό κένηπο
ηος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζηο ηηλ. 2103349999 (διεπιλογικό 19999).

Για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηην ομάδα i-run έσει δπομολογηθεί και θέηορ πξόγξακκα
δωξεάλ εηδηθώλ πξνπνλήζεωλ, πος θα ξεκινήζει από ηο Σεπηέμβπη. Θα λάβεηε ζσεηικέρ
ενημεπώζειρ για ηιρ πποπονήζειρ, ηην παπαλαβή ηος πακέηος ζςμμεηοσήρ και ηος ηεσνικού t-shirt
ηηρ ομάδαρ, μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ηων δηλώζεων ζςμμεηοσήρ.

αο πεξηκέλνπκε όινπο ζηελ νκάδα καο!

ΔΗΚΩΣΕ ΤΛΛΕΣΟΥΗ ΣΩΡΑ !

Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην

