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πκκεηνρή .Τ.Ε.Σ.Ε.
ζηνλ 34o Απζεληηθό Λαξαζώλην ηεο Αζήλαο
ηελ Ιπξηαθή 13 Μνεκβξίνπ 2016.
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 πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά- ζηνλ
Απζεληηθό Λαξαζώλην ηεο Αζήλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Ιπξηαθή 13 Μνεκβξίνπ 2016.
Ο θεηηλόο 34νο Μαξαζώληνο ηεο Αζήλαο ζπκπίπηεη κε κηα ζεκαληηθή ηζηνξηθή επέηεην,
θαζώο ζπκπιεξώλνληαη 120 ρξόληα από ην 1896 θαη ηελ πξώηε Οιπκπηάδα, όηαλ αζιεηέο
παξαηάρζεθαλ ζηε γέθπξα ηνπ Μαξαζώλα γηα λα δηαλύζνπλ ηε ρσκάηηλε δηαδξνκή σο ην
Παλαζελατθό Σηάδην. Τν λήκα έθνςε πξώηνο ν Έιιελαο αζιεηήο Σπύξνο Λνύεο, ζε κηα λίθε πνπ
έκεηλε ζηελ ηζηνξία ζπκβνιίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα, ηελ ππέξβαζε ησλ ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ
νξίσλ, θαζώο θαη ηελ αληνρή.
Ο Λαξαζώληνο ηεο Αζήλαο έρεη εμειηρζεί ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα δηεζλή αζιεηηθά
γεγνλόηα αιιά θαη κηα κεγάιε γηνξηή πνπ ιακβάλεη ρώξα θάζε ρξόλν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Τα
ηειεπηαία ρξόληα ζπγθεληξώλεη δεθάδεο ρηιηάδεο δξνκείο από όινλ ηνλ πιαλήηε, κεηαμύ ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαηαμησκέλνη καξαζσλνδξόκνη ηνπ δηεζλνύο ζηίβνπ, εξαζηηέρλεο
αζιεηέο αιιά θαη άλζξσπνη όισλ ησλ ειηθηώλ πνπ αγαπνύλ ην ηξέμηκν θαη ηνλ αζιεηηζκό θαη
δηαλύνπλ ηηο απνζηάζεηο κόλν γηα ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο.
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 απηόλ ηνλ ηξόπν, ην θόζηνο ηεο θάζε αηνκηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηα κέιε ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Γηα ηνλ πξσηλό αγώλα δξόκνπ ησλ 5 ρικ. ζηα 8,5€ (από ηα αξρηθά 17€)
Γηα ηνλ αγώλα δξόκνπ ησλ 10 ρικ. ζηα 11,5€ (από ηα αξρηθά 23€)

Γηα ην Μαξαζώλην ησλ 42 ρικ. ζηα 15€ (από ηα αξρηθά 30€)
Γηα ηνλ Αγώλα Παηδηώλ 1,2 ρικ. (γηα γελλεζέληεο ηα έηε 2005, 2006, 2007) ρωξίο
θόζηνο ζπκκεηνρήο.
Από ην θόζηνο ηεο θάζε ζπκκεηνρήο ηα 5 € ζα πξνζθεξζνύλ γηα θνηλσληθό ζθνπό.
ΔΘΑΔΘΙΑΘΑ ΔΗΚΩΗ ΤΛΛΕΣΟΥΗ ΓΘΑ ΛΕΚΗ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε.

Όζνη ζπλάδειθνη κέιε ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηνλ 34ν Απζεληηθό
Μαξαζώλην κε ηελ νκάδα “i-run” εγγξάθεζηε κέζω ηεο εηδηθήο θόξκαο πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζην internet banking ηεο Σξάπεδαο (κε ηε δηαδηθαζία δειαδή πνπ πξνβιέπεηαη από ην
ζρεηηθό κήλπκα ζηελ Εζωηεξηθή Επηθνηλωλία) θαη απνζηέιιεηε ην απνδεηθηηθό ηεο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο/θαηάζεζεο ζηα fax ηνπ .Τ.Ε.Σ.Ε. 2103212944 ή 2103215988 ή ζην
δηεπηινγηθό 19945, ώζηε λα ιάβεηε κε επηζηξνθή ζην ινγαξηαζκό ζαο ηελ έθπηωζε
50%.
Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα γίλνληαη έωο θαη ηηο 9 επηεκβξίνπ 2016 ή κέρξη
εμαληιήζεσο ησλ 800 ζπλνιηθά δηαζέζηκσλ ζπκκεηνρώλ πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ε νκάδα i-run.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηνλ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνύ θαη
Πνιηηηζκνύ ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζπλάδειθν Φξήζην Αζπηώηε ζην ηει. 2103349915 (δηεπηινγηθό 19915)
ή ζην ηειεθσληθό θέληξν ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζην ηει. 2103349999 (δηεπηινγηθό 19999).

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα i-run έρεη δξνκνινγεζεί θαη θέηνο πξόγξακκα
δωξεάλ εηδηθώλ πξνπνλήζεωλ, πνπ ζα μεθηλήζεη από ην Σεπηέκβξε. Θα ιάβεηε ζρεηηθέο
ελεκεξώζεηο γηα ηηο πξνπνλήζεηο, ηελ παξαιαβή ηνπ παθέηνπ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ηερληθνύ t-shirt
ηεο νκάδαο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο.

αο πεξηκέλνπκε όινπο ζηελ νκάδα καο!

ΔΗΚΩΣΕ ΤΛΛΕΣΟΥΗ ΣΩΡΑ !

Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην

