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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ 3Ο “OLYMPIC DAY RUN” GREECE
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ… ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ!!!

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο δίνει το παράγγελμα για τη
δυναμική επανεκκίνηση του αθλητισμού, με τη συμμετοχή σύσσωμης της ελληνικής
Ολυμπιακής οικογένειας στο 3ο “Olympic Day Run” GREECE!!!

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τρέχουμε όλοι μαζί με την ελληνική Ολυμπιακή
οικογένεια στέλνοντας μήνυμα παγκόσμιας αλληλεγγύης, ενότητας και ελπίδας για
ένα καλύτερο αύριο! Το Ολυμπιακό Μουσείο θα δώσει το παράγγελμα της
εκκίνησης του 3ου “Olympic Day Run GREECE” σε συνεργασία με την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον
ΣΕΓΑΣ, τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπισμού ''OLYMPiA'', και με
τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, Διακεκριμένων Αθλητών,
Αθλητικών Συλλόγων και Θεσμικών Φορέων από όλη την χώρα. Το μοναδικό επίσημο
δρομικό γεγονός της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας ενώνει τα βήματα μικρών
και μεγάλων για τον εορτασμό των Ολυμπιακών αξιών.

Μετά από την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων ετών και κατόπιν αιτήματος
των συμμετεχόντων, το δρομικό πρόγραμμα επεκτείνεται και διαμορφώνεται στους
αγώνες: “Olympic Day Run: Schools, Family & Kids”, 1Κ για οικογένειες με παιδιά
και μαθητές 8-12 ετών, “Olympic Day Run: By the Sea”, 5K για εφήβους και
ενήλικες και για πρώτη φορά φέτος, “Olympic Day Run: Dynamic”, 10K
αποκλειστικά για ενήλικες.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι
νικητές θα λάβουν τα ειδικά έπαθλα του 3ου “Olympic Day Run GREECE”.
Οι εγγραφές ανοίγουν!!

Save the date
26 Σεπτεμβρίου 2020
3ο “Olympic Day Run GREECE”
Αγώνες Δρόμου 1Κ, 5Κ & 10Κ

Θα είμαστε όλοι εκεί!!!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
http://olympicdayrun.gr/

Κάντε like στη σελίδα του facebook
https://www.facebook.com/pg/Olympic-Day-Run-993571057466111/posts/και
μάθετε πρώτοι τα νέα του επετειακού Ολυμπιακού δρομικού γεγονότος της χώρας !!!

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 2020
ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
#OLYMPICDAYRUNGREECE
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

#OLYMPICDAYRUNGREECE
Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής για ψηφιακό εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας,
κατά τον μήνα Ιούνιο, το Ολυμπιακό Μουσείο εγκαινιάζει την ψηφιακή δράση
“OlympicDayRunGreece”, και μας προτρέπει να γιορτάσουμε τις Ολυμπιακές αξίες
και να αθληθούμε με ασφάλεια!
Η ψηφιακή δράση “OlympicDayRunGreece” είναι η πρώτη μιας σειράς δράσεων
του “Ολυμπιακού Μήνα” που θα πραγματοποιηθούν, για τον επετειακό εορτασμό
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2020 και θα κορυφωθούν με το 3ο
“OlympicDayRun” GREECE!
Την Τρίτη 23 Ιουνίου, το Ολυμπιακό Μουσείο δίνει το παράγγελμα για τον εορτασμό
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2020, τον παγκόσμιο εορτασμό για την

αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, στρέφοντας τα βλέμματα όλου του κόσμου στη
χώρα μας. Για πρώτη φορά φέτος, το Ολυμπιακό Μουσείο, εγκαινιάζει τον
“Ολυμπιακό Μήνα”, έναν νέο θεσμό με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον ΣΕΓΑΣ, τον ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπισμού ''OLYMPiA'', και με τη συμμετοχή
Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, Διακεκριμένων Αθλητών, Αθλητικών Συλλόγων
και Θεσμικών Φορέων από όλη την χώρα. Μια σειρά δράσεων αθλητικού,
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα θα αποτελέσουν τις κορυφαίες
διοργανώσεις για την διεθνή ανάδειξη της πόλης και της χώρας μας στον παγκόσμιο
Ολυμπιακό χάρτη.
Την εκκίνηση
του
Ολυμπιακού
Μήνα
δίνει
η ψηφιακή δράση
“OlympicDayRunGreece”, που μας επιτρέπει να συμμετέχουμε ψηφιακά στον
εορτασμό της Ημέρας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Την περίοδο από 23 Ιουνίου
μέχρι και 23 Αυγούστου, προπονούμαστε τρέχοντας, ανεβάζουμε μια φωτογραφία
μας με το hashtag “OlympicDayRunGreece” στη σελίδα του facebook ή του
instagram μας και την αποστέλλουμε στο e-mail: pr@olympicmuseum.org.gr Όλες
οι φωτογραφίες θα προωθηθούν στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι
συμμετέχοντες θα κληρωθούν, για να κερδίσουν 10 δωρεάν συμμετοχές στο 3ο
“OlympicDayRun” GREECE, την κορυφαία διοργάνωση του Ολυμπιακού Μήνα.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός Μήνας κορυφώνεται με το
3ο“OlympicDayRun” GREECE, το μεγαλειώδες και μοναδικό επίσημο δρομικό
γεγονός της Ολυμπιακής οικογένειας, που ενώνει τα βήματα μικρών και μεγάλων
για τον εορτασμό των Ολυμπιακών αξιών, στέλνοντας μήνυμα παγκόσμιας
αλληλεγγύης, ενότητας και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο! Μετά από την τεράστια
επιτυχία των προηγούμενων ετών και κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων, το
δρομικό πρόγραμμα επεκτείνεται και διαμορφώνεται στους αγώνες: 1,5Κ για
οικογένειες με παιδιά και μαθητές 8-12 ετών (“OlympicDayRun: Schools, Family &
Kids”), 5Kγια εφήβους και ενήλικες (“OlympicDayRun: BytheSea”) και για πρώτη
φορά φέτος, 10Kαποκλειστικά για ενήλικες (“OlympicDayRun: Dynamic”).
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι
νικητές θα λάβουν τα ειδικά έπαθλα του 3ου “OlympicDayRunGREECE”.

Περισσότερες Πληροφορίες http://olympicdayrun.gr/
Κάντε
like
στη
σελίδα https://www.facebook.com/pg/Olympic-Day-Run993571057466111/posts/ στο facebook και μάθετε πρώτοι τα νέα και τις
εκδηλώσεις του Ολυμπιακού Μήνα 2020!!!

