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ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε επιλέξτε αγώνα και κατηγορία και κυκλώστε την επιλογή σας στο ποσό συμμετοχής! Όλα τα στοιχεία σας είναι
υποχρεωτικά ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας

ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 2015 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 Χλμ.
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Δικαίωμα Συμμετοχής-Αριθμός (BIB
Number)-Ηλεκτρονική
Χρονομέτρηση*
Δώρα Χορηγών
Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό
Βαρύτιμο Μετάλλιο Τερματισμού
Αποτελέσματα στο Διαδίκτυο*Δίπλωμα Συμμετοχής

12 €

5€
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T-Shirt της Διοργάνωσης

* Η χρονομέτρηση αναφέρεται στα αγωνίσματα των 10 και 5 χλμ. ** Η δωρεάν εγγραφή Μαθητών, αφορά μόνο την οργανωμένη και όχι την μεμονωμένη
συμμετοχή τους

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
Σάββατο 26/09/2015
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ - Συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΦΥΛΟ:
 ΑΝΔΡΑΣ
 ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΜΕΓΕΘΟΣ T-SHIRT: XS  S  M  L  XL  XXL
ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:
ΧΩΡΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Ε-MAIL (Το email είναι υποχρεωτικό):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR85 0171 6170 0066 1713 6106 031
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: Street RUN (ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή ενός συμμετέχοντα, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό της συμμετοχής για το συγκεκριμένο
αγώνα της επιλογής του, το αργότερο 3 ημέρες μετά την υποβολή της Αίτησης εγγραφής-συμμετοχής. Ως αιτιολογία κατάθεσης πρέπει
απαραίτητα να δηλώνεται το ονοματεπώνυμό του συμμετέχοντα και ο αγώνας της επιλογής του. Μετά την καταβολή των χρημάτων θα
πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί στα γραφεία της Ο.Ε. η απόδειξη κατάθεσης με e-mail στο registrations@neasmirnihistoricrun.gr ή στον
αριθμό fax: 210 9310408, με ευανάγνωστα τα στοιχεία του συμμετέχοντα. Τις επόμενες δυο ημέρες θα αποσταλεί e-mail επιβεβαίωσης
Εγγραφής. Αν δεν λάβετε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, επιβεβαίωση εγγραφής στο e-mail που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας.
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος Όροφος Τηλ: 213 2025922 - 924 Fax: 210 9310408
Email: politistikosorg@yahoo.g & info@neasmirnihistoricrun.gr
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχει κάποιος στα
10χλμ.και 5χλμ. θα πρέπει να έχει
ο
συμπληρώσει το 12 έτος της
ηλικίας του. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ στον
αγώνα των 5χλμ., μετέχουν και
οργανωμένα οι Μαθητές των
Γυμνασίων - Λυκείων, για τους οποίους υπάρχει ειδική
προκήρυξη
σε συνεργασία με την
αρμόδια Δ/νση
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Στον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ., μπορούν να μετέχουν
δρομείς όλων των ηλικιών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ μετέχουν οργανωμένα και οι Μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη), για τους οποίους
υπάρχει ειδική προκήρυξη σε συνεργασία με την αρμόδια
Δ/νση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Ανήλικοι συμμετέχοντες κάτω των 10 ετών θα πρέπει
υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τους γονείς ή τους
κηδεμόνες τους κατά τη συμμετοχή τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. Προσοχή: Δεν
θα πραγματοποιούνται εγγραφές (ηλεκτρονικές - on line &
έντυπες) την εβδομάδα που προηγείται και την ημέρα του
αγώνα. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμές θέσεις, αποκλειστικά τις ημέρες λειτουργίας του
Κέντρου Εγγραφών στις 2 - 4 Οκτωβρίου 2015.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε:
α. Με οn line εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.neasmirnihistoricrun.gr
η
β. Με αποστολή από την 1 Σεπτεμβρίου 2015, της έντυπης
δήλωσης με fax στον αριθμό τηλεφώνου: 210 9310408
η
γ. Αυτοπροσώπως, από την 1 Σεπτεμβρίου 2015 στα
παρακάτω σημεία:
 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, Λεωφόρος Ελ.
Βενιζέλου 16 τηλ. 213 2025992 - 925
 Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 78
τηλ. 210 9350276

ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι εγγραφές διακρίνονται σε:
α. Ατομικές, οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα και
β. Ομαδικές, από 6 άτομα και πάνω. Οι ομαδικές εγγραφές αφορούν
στην εγγραφή μιας ομάδας τουλάχιστον 6 ατόμων οι οποίοι θα
συμμετέχουν στην ίδια ενότητα αγωνισμάτων (π.χ. 10χλμ. η 5χλμ.).
Εγγραφή μιας ομάδας με συμμετοχή των μελών της ομάδας σε
διαφορετική ενότητα αγωνισμάτων (π.χ στα 5χλμ. και στα 2,5 χλμ.),
δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα
των εγγραφών. Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς
συλλόγους, συλλόγους δρομέων, γυμναστήρια, εταιρείες, σχολεία,
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και απλές παρέες
ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα.
Κατά την ομαδική εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ένας Αρχηγός της
Ομάδας, ο οποίος θα μπορεί να συμμετάσχει ο ίδιος ως δρομέας,
μέλος της ομάδας, αλλά θα μπορεί και να ορισθεί Αρχηγός της Ομάδας
χωρίς να συμμετάσχει σε κάποιο αγώνα. Σε κάθε περίπτωση ο Αρχηγός
της Ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα στην
επικοινωνία με τους διοργανωτές.
Για πληροφορίες σχετικά με ομαδικές εγγραφές μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης
και το Γραφείο Αθλητισμού.

Εγγραφές για τον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ. Η εγγραφή για
τον αγώνα δρόμου των 2,5 Χλμ., είναι απαραίτητη ακόμη και
στην περίπτωση που είναι δωρεάν (μαθητές).
Για τους μαθητές η εγγραφή τους είναι δωρεάν εφόσον γίνει
ομαδικά μέσα από το Σχολείο τους
Με την εισφορά ποσού των 5,00€, οι συμμετέχοντες μπορούν
να αποκτήσουν, το βαρύτιμο μετάλλιο, και το T-Shirt της
διοργάνωσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Οργανωτικής
Επιτροπής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR85 0171 6170 0066 1713 6106 031
∆ικαιούχος: Street RUN (ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή ενός
συμμετέχοντα, θα πρέπει να καταβληθεί το ακριβές ποσό της
συμμετοχής για το συγκεκριμένο αγώνα της επιλογής του, το
αργότερο 3 ημέρες μετά την υποβολή της Αίτησης εγγραφήςσυμμετοχής. Ως αιτιολογία κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να
δηλώνεται το ονοματεπώνυμό του συμμετέχοντα και ο αγώνας
της επιλογής του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπρόσθετες χρεώσεις & έξοδα Τράπεζας, είτε
στην πληρωμή με Πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση στον
Τραπεζικό λογαριασμό της Διοργάνωσης ΒΑΡΥΝΟΥΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Εγγραφή στην οποία
αντιστοιχεί καταβολή μικρότερου ποσού συμμετοχής από το
προκαθορισμένο, θα ακυρώνεται.
Μετά την καταβολή των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να
αποσταλεί στα γραφεία της Ο.Ε. η απόδειξη κατάθεσης με email στο registrations@neasmirnihistoricrun.gr ή στον αριθμό
fax:210 9310408, με ευανάγνωστα τα στοιχεία του
συμμετέχοντα. Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί e-mail
επιβεβαίωσης Εγγραφής. Αν δεν λάβετε στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα, επιβεβαίωση εγγραφής στο e-mail που έχετε
δηλώσει , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
2. Με μετρητά, ταυτόχρονα με την αυτοπρόσωπη εγγραφή
σας:
α) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, Λεωφόρος Ελ.
Βενιζέλου 16213 2025992 - 925
β) Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 78 τηλ.
210 9350276
γ) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών:
Παρασκευή 2.10.15, Σάββατο 3.10.15 και Κυριακή 4.10.15

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τόπος: Νέα Σμύρνη, πολυχώρος Γαλαξίας, Πλατεία Νέας
Σμύρνης
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:
Παρασκευή 2.10.15 και Σάββατο 3.10.15 από τις 10:00 –
20:00
Κυριακή 4.10.15 από 08:00 – 11:00
μόνο για τον αγώνα δρόμου 2,5
Χλμ.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να
παραλάβουν αποκλειστικά από το
Κέντρο Εγγραφών τον αριθμό
συμμετοχής τους, το chip
χρονομέτρησης (μόνο για τους αγώνες
10 Χλμ. και 5 Χλμ.), καθώς επίσης και το υπόλοιπο υλικό της

διοργάνωσης.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος Όροφος Τηλ: 213 2025922 - 924 Fax: 210 9310408
Email: politistikosorg@yahoo.g & info@neasmirnihistoricrun.gr

