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O Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει στη μεγαλύτερη νυχτερινή 
εκδήλωση της χώρας… Εσύ θα λείπεις; 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  
Το Νομαρχιακό Παράρτημα Θεσσαλονίκης συμμετέχει για πρώτη φορά σε αγώνα 

δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα και σας καλεί να δώσουμε όλοι μαζί δυναμικά το 
παρόν στον 4ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης και τον Δρόμο 
Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000 μ., που θα διεξαχθεί το Σάββατο, στις 
10 Οκτωβρίου 2015.  

 
Τα τελευταία χρόνια, το δρομικό κίνημα έχει προσλάβει μαζικές 

διαστάσεις και στην πόλη μας, μετρώντας πλέον περισσότερους από 
20.000 δρομείς κάθε ηλικίας, οι οποίοι βρίσκουν κίνητρο στην 
επιθυμία για άθληση και στη γυμναστική, στη σωματική υγεία και 
στην αναψυχή, στη συμμετοχή και … στο καλαμπούρι, στην 
αναζήτηση των ορίων των προσωπικών τους αντοχών και 
δυνατοτήτων και στην αυτοβελτίωση, και φυσικά στη στήριξη του 
κοινωνικού έργου των υποστηριζόμενων Ιδρυμάτων Κοινωνικής 

Ευθύνης. 
   

Βρείτε κι εσείς το δικό σας κίνητρο και πάρτε το συνάδελφό σας, την οικογένειά 
σας ή τους φίλους σας, για να ζήσετε την ξεχωριστή νυχτερινή εμπειρία της νέας, 
πανέμορφης, επαναχαραγμένης παραθαλάσσιας διαδρομής και συναγωνιστείτε σε 
μια προσπάθεια, από την οποία μόνο οφέλη έχετε να αποκομίσετε. 
  

Ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας στο νέο μεγάλο αυτό αθλητικό, πολιτιστικό και 
κοινωνικό γεγονός και δηλώστε συμμετοχή στην ομάδα μας μέχρι και την 
καταληκτική ημερομηνία λήξης των εγγραφών, Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου, και: 

 επωφεληθείτε έκπτωσης 5€, με το κόστος του πακέτου του αθλητικού εξοπλισμού 
να διαμορφώνεται 

 για τον Ημιμαραθώνιο 
• το βασικό 15€ αντί για 20€ και 
• το πλήρες 40€ αντί για 45€, 

 για τον αγώνα των 5 χλμ. 



• το βασικό 10€ αντί για 15€ και 
• το πλήρες 35€ αντί για 40€, 

 προμηθευτείτε τα μπλουζάκια με τα διακριτικά της ομάδας του ΣΥΕΤΕ και 
 ενωθείτε στη μεγάλη μας παρέα.  
 
Όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα: 
i) να στείλετε email στα mandalos.andreas@nbg.gr ή andreadis.lazaros@nbg.gr 

γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τον αγώνα της επιλογής σας 
(ημιμαραθώνιο ή 5χλμ), το πακέτο (πλήρες ή βασικό), το μέγεθος της 
φανέλας (XS, S, M, L, XL ή XXL) και το κινητό σας τηλέφωνο, 

ii) να καταθέσετε το αντίτιμο στο λογαριασμό του νομαρχιακού παραρτήματος 
839/001196-74 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και … 

iii) να γυαλίσετε τα αθλητικά σας παπούτσια!! 
   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους συναδέλφους 
Ανδρέα Μάνδαλο (διεπ. 30257 και κιν. 6972194847) και Λάζαρο Ανδρεάδη 
(διεπ. 34308 και κιν. 6973431676). 
  

Βασικές πληροφορίες για τη διοργάνωση, όπως ενδεικτικά την περιγραφή των 
διαδρομών και το περιεχόμενο του βασικού και του πλήρους πακέτου αθλητικού 
εξοπλισμού, θα βρείτε στο συνημμένο ενημερωτικό, ενώ για πιο αναλυτική 
ενημέρωση μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της οργανωτικής 
επιτροπής www.thessalonikihalfmarathon.org, 

  
Για το Νομαρχιακό Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

  
 

 

 

 

 

 

Μάνδαλος Ανδρέας 
Γραμματέας 

Φετοκάκης Βασίλης 
Αναπ. Γραμματέας 


