Τρέχω για τον Αυτισμό
στον Μαραθώνιο της Αθήνας 2014
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) έχει έως σήμερα συμμετάσχει
τρείς φορές στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών και δύο φορές στον Ημιμαραθώνιο
Αθηνών που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ.
Και φέτος η ΕΕΠΑΑ συμμετέχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου
2014.
Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις την ΕΕΠΑΑ να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στα άτομα με
Αυτισμό και στις οικογένειές τους δηλώνοντας συμμετοχή στα παρακάτω αγωνίσματα:

Αγώνισμα

Βασικό Πακέτο:

Ενισχυμένο Πακέτο:

Πλήρες Πακέτο Πακέτο:

Περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνει όλα όσα
περιλαμβάνει το Βασικό
πακέτο και επιπλέον:

Περιλαμβάνει
όλα
όσα
περιλαμβάνουν το Βασικό και το
Ενισχυμένο Πακέτο και επιπλέον:

1. Δώρο της
διοργάνωσης με το
λογότυπο του
αγώνα
2. το Επίσημο T-shirt
του αγώνα

1. Υφασμάτινη Αθλητική Τσάντα
2. Κάρτα δωρεάν μετακινήσεων με
όλα τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στο δίκτυο της
Αθήνας για διάστημα 3 ημερών
πριν και δύο ημερών μετά τον
Αγώνα
3. 50% έκπτωση στα εισιτήρια
εισόδου στον Αρχαιολογικό
Χώρο και στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης.

€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 90,00

1. Αριθμό Συμμετοχής δρομέα
2. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση
με chip
3. Αναμνηστικό Μετάλλιο
Τερματισμού
4. Παροχή νερού, αθλητικών
ποτών, χυμών, αναψυκτικών
και ιατρικών υπηρεσιών κατά
τη διάρκεια και μετά το τέλος
του αγώνα
5. Πιστοποιητικό Συμμετοχής με
το χρόνο τερματισμού του
δρομέα

5 χιλιομέτρων
10 χιλιομέτρων
Μαραθώνιος

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

Για την καταβολή της συμμετοχής σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους.
Στα γραφεία μας:
Στην τράπεζα:
Αθηνάς 2
Εθνική Τράπεζα
2ος Όροφος
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡΙ ΠΡΟΣΤ ΑΥΤΙΣΤ ΑΤΟΜΩ
Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-16:00
IBAN: GR5001101460000014629603201
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
Για την ολοκλήρωση της εξόφλησης μέσω τραπέζης, είναι απαραίτητη η αποστολή του καταθετηρίου στο e-mail
gspap@autismgreece.gr

"Μια κοινωνία φιλική προς τον αυτισμό είναι μια κοινωνία φιλική προς όλους μας"
Η συμμετοχή μας μετράει!

Όλοι νικητές!

Σας περιμένουμε!

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην Ομάδα της ΕΕΠΑΑ «Τρέχω για τον Αυτισμό»,
παρακαλείται να καταθέσει στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ (Αθηνάς 2, Μοναστηράκι, 2 ος όροφος)
την αίτηση συμμετοχής και την συνδρομή του αντίστοιχου πακέτου ή να το αποστείλει με
e-mail στην παρακάτω διεύθυνση.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103216549-550 και στο gspap@autismgreece.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Εκκίνηση 5 χιλιομέτρων:

08:00πμ Λεωφ. Αμαλίας, μπροστά και δεξιά στην αλέα του Ζαππείου, στο ύψος του
μεγάρου Μποδοσάκη ( Eurobank), με κατεύθυνση προς Σύνταγμα
(09:20πμ χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγωνίσματος)

Εκκίνηση 10 χιλιομέτρων:

09:05πμ Λεωφ. Αμαλίας, μπροστά και δεξιά στην αλέα του Ζαππείου, στο ύψος του
μεγάρου Μποδοσάκη ( Eurobank), με κατεύθυνση προς Σύνταγμα
(10:45πμ χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγωνίσματος)
09:00πμ Ειδικά διαμορφωμένος χώρος της Αφετηρίας στον Μαραθώνα
(17:30μμ χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγωνίσματος)

Εκκίνηση Μαραθωνίου:

ος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ΑΘΗΝΑΣ 2 , 2 Όροφος 105 51 ΑΘΗΝΑ, Τηλ./Fax: 210-32 16 550, 32 16 549 gspap@autismgreece.gr

