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Συμμετοχή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

στον 33o Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 

την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ενισχύει τη συμμετοχή των μελών του 

καλύπτοντας το 50% του κόστους συμμετοχής! 

 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) σε συνεργασία με την 

Εθνική Τράπεζα θα συμμετάσχει και φέτος -για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά- στον 

Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015. 

Στοχεύουμε με ενθουσιασμό σε μια μεγάλη ομαδική συμμετοχή και γι’ αυτό εξασφαλίσαμε για τη 

φετινή διοργάνωση 920 συμμετοχές. 

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή αθλητικά γεγονότα αλλά 

και μια μεγάλη γιορτή που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία 

χρόνια συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες δρομείς από όλον τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται καταξιωμένοι μαραθωνοδρόμοι του διεθνούς στίβου, ερασιτέχνες αθλητές αλλά 

και άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγαπούν το τρέξιμο και τον αθλητισμό και διανύουν τις 

αποστάσεις μόνο για τη χαρά της συμμετοχής. Στον φετινό 33ο Μαραθώνιο, ο διοργανωτής ΣΕΓΑΣ 

αναμένει οι συμμετοχές να υπερβούν για πρώτη φορά τις 40.000! 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ενθαρρύνοντας τη μαζική άθληση των εργαζομένων καλύπτει φέτος 

αποκλειστικά για τα μέλη του το 50% του κόστους κάθε συμμετοχής στην ομάδα “i-

run”, εφόσον η αίτηση αποσταλεί μέσω του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της κάθε ατομικής συμμετοχής για τα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 Για τον πρωινό αγώνα δρόμου των 5 χλμ. στα 8,5€ (από τα αρχικά 17€) 
 Για τον αγώνα δρόμου των 10 χλμ. στα 11,5€ (από τα αρχικά 23€) 

 Για το Μαραθώνιο των 42 χλμ. στα 15€ (από τα αρχικά 30€) 
 Για τον Αγώνα Παιδιών 1,2 χλμ. (για γεννηθέντες τα έτη 2004, 2005, 2006) χωρίς 

κόστος συμμετοχής. 

Από το κόστος της κάθε συμμετοχής τα 5 € θα προσφερθούν στο «Κέντρο Ειδικής 

Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)» του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά, ενώ, παράλληλα, η Εθνική 

Τράπεζα θα διπλασιάσει το ποσό της συνολικής προσφοράς που θα συγκεντρωθεί από τις 

συμμετοχές. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 Όσοι συνάδελφοι μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 33ο Αυθεντικό 

Μαραθώνιο με την ομάδα “i-run” λαμβάνοντας την έκπτωση 50% στο κόστος μπορείτε να 

δηλώσετε συμμετοχή αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στα fax 

2103212944 ή 2103215988 ή στο διεπιλογικό 19945. 

 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταθέσετε το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής για τον αγώνα 

δρόμου της επιλογής σας στο λογαριασμό του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αριθμό 040/482998-06 

αναγράφοντας υποχρεωτικά στην Αιτιολογία Κατάθεσης διαδοχικά τον Αριθμό Μητρώου σας, 

το Επώνυμο και το Όνομά σας. 

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα Αθλητισμού και 

Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό 19915) 

ή στο τηλεφωνικό κέντρο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο τηλ. 2103349999 (διεπιλογικό 19999). 

 Διευκρινίζουμε ότι στην ομάδα i-run μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κανονικά μέσω της 

εφαρμογής “αίτηση για Μαραθώνιο” του internet banking εργαζόμενοι μη μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

καθώς και φίλοι ή συγγενείς όλων μας, καταβάλλοντας ολόκληρο το κόστος συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί στην Εσωτερική Επικοινωνία της Εθνικής Τράπεζας από τις 

17/8/2015. 

 Όσοι συνάδελφοι μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πρόλαβαν ήδη να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του i-

bank κι επιθυμούν να λάβουν την προνομιακή τιμή που παρέχει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπορούν να 

ακυρώσουν τη συναλλαγή τους και να ακολουθήσουν τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής για 

μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που περιγράφουμε παραπάνω. 

 Για τους συμμετέχοντες στην ομάδα i-run έχει δρομολογηθεί και φέτος πρόγραμμα 

δωρεάν ειδικών προπονήσεων, που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Θα λάβετε σχετικές 

ενημερώσεις για τις προπονήσεις, την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής και του τεχνικού t-shirt 

της ομάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

    Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Γιώργος Αρβανίτης  Θύμιος Παπαγιάννης 

 

 

 

 

Σας περιμένουμε όλους στην ομάδα μας! 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !  



 

    

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 2015 
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

(Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαίους και λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει 

άλλη ένδειξη. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.) 

 

*Αγώνισμα συμμετοχής: 

5 χλμ        10 χλμ  42 χλμ  Αγώνας Παιδιών       

*Επώνυμο (Λατινικά)    *Όνομα (Λατινικά) 

…………………………………………. ………………………………………….. 

*Επώνυμο (Ελληνικά)    *Όνομα (Ελληνικά) 

…………………………………………. ………………………………………….. 

*Όνομα Πατρός     *Ημ/νία Γέννησης 

…………………………………………. ………………………………………….. 

*Εθνικότητα      *Φύλο 

…………………………………………. ………………………………………….. 

*Διεύθυνση        *Τ.Κ. 

……………………………………............................................... ………………….. 

*Πόλη    *Νομός    *Χώρα διαμονής 

…………………………….. ……………………………. ………………………….. 

*Σταθερό Τηλέφωνο  *Κινητό Τηλέφωνο   *E-mail 

…………………......... …………………………… ………………………….. 

Καλύτερη επίδοση (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν μόνο αν έχετε 

τερματίσει σε αντίστοιχο αγώνα τα τελευταία τρία (3) έτη) 

Απόσταση: …………………………………………………………………………….. 

(επιλέξτε μεταξύ 5 χλμ ή 10 χλμ ή 20 χλμ ή Ημιμαραθώνιος ή Μαραθώνιος) 

 

Χρόνος (Συμπληρώστε  Ώρες : Λεπτά : Δευτερόλεπτα) 

………………………………………………………………………………………….. 

Διοργάνωση       Ημερομηνία 

………………………………………………………… ………………………….. 

*Μέγεθος Φανέλας (επιλέξτε μεταξύ S ή M ή L ή XL ή XXL): …………………... 

*Αποδεχθείτε την παρακάτω δήλωση για να ολοκληρωθεί η αίτηση: 

Συμμετέχω στο Μαραθώνιο Δρόμο, Αγώνα 10χλμ, Αγώνα 5χλμ με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, 
έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό 

έλεγχο. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από 
οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και των χορηγών του Αγώνα για προωθητικούς λόγους. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει 
όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι. 


