
   2Ο Olympic Day Run!  
 

     

         Αγαπητό μέλος της μεγάλης Ολυμπιακής Ομάδας 

 

              ε ευχαριστούμε θερμά για την εγγραφή σου στο “2o Olympic Day Run”                 

το μοναδικό επίσημο ''Ολυμπιακό'' δρομικό γεγονός της χώρας, που συμμετέχει 

στον παγκόσμιο εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (International 

Olympic Day). Σο πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα αθλητικό δρώμενο 

διοργανώνεται από το μοναδικό στη χώρα Ολυμπιακό μας Μουσείο, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ΕΓΑ, τον ΕΑ ΕΓΑ 

Θεσσαλονίκης, την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και με 

την υποστήριξη της Περιφέρειας Κ.Μ., της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, 

του Οργανισμού Σουρισμού Θεσσαλονίκης, των Ολυμπιονικών, 

Παραολυμπιονικών, αθλητών/τριών μας, καθώς και πλήθους κοινού, 

οικογενειών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων από όλη την χώρα. 
 

Δια του παρόντος σε ενημερώνουμε ότι μπορείς να παραλάβεις τον 

εξοπλισμό σου, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Ιουνίου (10.00πμ.-

19.00μμ.) από το Ολυμπιακό Μουσείο, Αγίου Δημητρίου γωνία με 3ης 

επτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του 

εξοπλισμού - αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο - είναι η 

επίδειξη ταυτότητας του δρομέα, καθώς και του αποδεικτικού 

πληρωμής, όπου θα φαίνεται το όνομα του εγγεγραμμένου δρομέα. 

ημειώνεται ότι στην περίπτωση των ομαδικών/σχολικών εγγραφών, ο 

«Τπεύθυνος Ομαδικής/χολικής Εγγραφής» προκειμένου να παραλάβει 

τον εξοπλισμό, οφείλει να προσκομίσει τις Τπεύθυνες Δηλώσεις           

όλων των γονέων των ανήλικων δρομέων, με τη συγκατάθεσή τους, ως 

προς τη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα, καθώς και την 

εξουσιοδότηση του «Τπεύθυνου Ομαδικής Εγγραφής». Σέλος, 

ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 7 και το άββατο 8 Ιουνίου, θα 

γίνονται επιπλέον εγγραφές, καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου 

λειτουργίας του καταστήματος της Protergia (Μητροπόλεως 53, 

Θεσ/νίκη, Λειτουργία:Παρασκευή 9:00–21:00, άββατο 9:00–16:00) 

σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του ορίου επιπλέον  συμμετοχών.  
 

Τπενθυμίζουμε ότι η εκκίνηση του δρόμου των 5χλμ. θα δοθεί στις 20.00μμ. έξω από το Ολυμπιακό Μουσείο, 

ενώ η εκκίνηση του δρόμου του 1,5χλμ. θα δοθεί στις 20.30μμ. μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Κοινό 

σημείο τερματισμού των δύο αγώνων, είναι ο Α’ Προβλήτας του Λιμένος Θεσσαλονίκης.  
 

Για ακόμη μια φορά σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στη μοναδική Ολυμπιακή γιορτή της χώρας, 

κοινή για όλη την Ολυμπιακή και αθλητική οικογένεια, που θα αναδείξει την πόλη μας - τουριστικά και 

πολιτιστικά - στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη και θα ανεβάσει την χώρα μας στο ψηλότερο βάθρο του 

Ολυμπιακού κινήματος.     ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ!   ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!   ΠΑΜΕ ΨΗΛΑ!   Citius, Altius, Fortius! 

Με την ενέργεια που μας δίνει η Protergia!!         
 

Για οιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Ολυμπιακού Μουσείου: 

2310968531 - 32 ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα: www.olympicdayrun.gr 
 

Για το Ολυμπιακό Μουσείο και την Οργανωτική Επιτροπή του ''Olympic Day Run'' 

Δρ. Κυριακή Ουδατζή 

Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου / Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας 
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