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ΑΘΗΝΑ, 01.07.2014

Συμμετοχή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Εθνικής Τράπεζας
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) σε συνεργασία
με την Εθνική Τράπεζα θα συμμετάσχει στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας, που
από φέτος ονομάζεται Αυθεντικός Μαραθώνιος, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου
2014.
Ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα μοναδικό γεγονός, μια μεγάλη γιορτή, μια
μοναδική εμπειρία ζωής, που συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια πάνω από 30.000
δρομείς από όλον τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σπουδαίοι
αθλητές του διεθνούς στίβου, ερασιτέχνες αθλητές αλλά και χιλιάδες άνθρωποι όλων
των ηλικιών που διανύουν τις αποστάσεις μόνο για τη χαρά της συμμετοχής.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή την
κορυφαία αθλητική διοργάνωση.
Φέτος, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίσαμε από τον ΣΕΓΑΣ
500 συμμετοχές για τους συναδέλφους μας εργαζόμενους στην Εθνική αλλά και για
δικούς μας ανθρώπους που επιθυμούν να τρέξουν με την εμφάνιση της ομάδας μας.

Οι συμμετοχές αφορούν όλες τις αποστάσεις :
·

Τον αγώνα δρόμου 5km, με κόστος συμμετοχής €15.

·

Τον αγώνα δρόμου 10km, με κόστος συμμετοχής €20.

·

Τον Μαραθώνιο των 42km, με κόστος συμμετοχής €25.

Από το κόστος της κάθε συμμετοχής τα 5 € προσφέρονται στον εθελοντικό μη
κερδοσκοπικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ επιπλέον η Εθνική
Τράπεζα θα διπλασιάσει το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τις συμμετοχές
και θα το προσφέρει επίσης στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Οι δηλώσεις συμμετοχής συγκεντρώνονται ήδη μέσω ειδικής φόρμας
που έχει δημιουργηθεί στο internet banking του κάθε συναδέλφου, στο πεδίο
«αιτήσεις» και την επιλογή «συμμετοχή στον μαραθώνιο».
Για τους συμμετέχοντες στην ομάδα μας έχει οργανωθεί και πρόγραμμα
ειδικών προπονήσεων. Δηλώστε στην αίτηση συμμετοχής το σημείο της
προπόνησης που προτιμάτε ανάμεσα στα 3 σημεία της Αθήνας που έχουν επιλεγεί
(Ζάππειο, Ο.Α.Κ.Α. ή Άγιο Κοσμά), καθώς και το μέγεθος του t-shirt σας (S, M, L, XL,
XXL), αφού η αθλητική ενδυμασία (τεχνικό μπλουζάκι και καπέλο) περιλαμβάνονται
στο πακέτο συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γραμματέα Νέων
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό
19915).
Δηλώστε άμεσα συμμετοχή!
Σας περιμένουμε όλους στην ομάδα μας!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Αν.Γεν. Γραμματέας

Θύμιος Παπαγιάννης

