ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΛΑΪΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ»
Ο 5ος Λαϊκός Δρόμος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ» θα διεξαχθεί εφαρμόζοντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ (covid-19) και τις διευκρινιστικές οδηγίες για
την άθληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το υγειονομικό πρωτόκολλο της
διοργάνωσης θα συσταθεί σύμφωνα με το προσχέδιο της Υγειονομικής
Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.
Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.), στο
πλαίσιο της ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού, της δια βίου άσκησης και της
προώθησης της ιδέας του αθλητισμού ως τρόπου ζωής προκηρύσσει και διοργανώνει
τον 5ο Λαϊκό Δρόμο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ», με τη συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλονίκης, την υποστήριξη των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας
Θεσσαλονίκης (ΣΔΥΘ) και των τοπικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
1.Ημερομηνία διεξαγωγής:
Κυριακή 8 Μαΐου 2022
2. Στοιχεία λαϊκών δρόμων
2.1 Δρόμος 5.000μ.
Ώρα εκκίνησης: 10.00 π.μ.
Αφετηρία : Περιοχή Στρεμπενιώτη (τέρμα Ελευθ. Βενιζέλου, Δημοτικό Κατάστημα
Νεάπολης).
Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).
Χρονικό όριο: 2 ώρες.
Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε
να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών
www.dimosneapolis-sykeon.gr .

Η διαδρομή είναι η εξής: Ελευθ.Βενιζέλου-Κασταμονής-Μητροπόλεως-ΓληνούΟδ.Ελύτη-Μ. Τριανταφυλλίδη-Ελ.Βενιζέλου-Ανδ.Παπανδρέου-Κύπρου-Ρ.ΦερραίουΕπταπυργίου-Οδ.Φωκά-Ζαχ.Γουναρίδη-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο
Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης».
2.2 Δρόμος 1.000 μ.
Ώρα εκκίνησης: 11.00 π.μ.
Αφετηρία: Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Στρ.Σαράφη και Ι.Μιχαήλ 1)
Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).
Χρονικό όριο: 1 ώρα.
Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε
να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών
www.dimosneapolis-sykeon.gr

Η διαδρομή είναι η εξής: Μιχαήλ Καραολή-Ελ. Βενιζέλου- Ανδρέου ΔημητρίουΡ. Φεραίου-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών
«Μάνος Κατράκης».

3. Δικαίωμα συμμετοχής
Για να συμμετάσχει δρομέας στα 5.000μ. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος
της ηλικίας του. Στον δρόμο των 1.000μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι (στα παιδιά
κάτω των 12 ετών κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ή δασκάλου).

4. Δηλώσεις συμμετοχής:
Δωρεάν συμμετοχή για όλους
Από Δευτέρα 14 Μαρτίου έως και Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 μέχρι τις 8.00μ.μ.
α) με online εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση laikosdromos2022@gmail.com
β) αυτοπροσώπως στα παρακάτω σημεία:

 Γραφείο Αθλητισμού: Νεάπολη, περιοχή Στρεμπενιώτη
Τηλ.: 2310.629318 και 2310.628475 (9.00 - 20.00 )
 Γραφείο Αθλητισμού-Πολιτισμού: Πεύκα, Μικράς Ασίας 32
Τηλ.: 2310.674653 (9.00 - 16.00 )
 Γυμναστήριο Ρ. Φεραίου, Νεάπολη, Ρ. Φεραίου 87
Τηλ.: 2310.622131 (9.00 - 12.00 & 17.30-20.00)
 Δημοτικό Κολυμβητήριο Συκεών,Λεχόβου 7
Τηλ.:2310200327 (Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10.00-15.00 &
Καθημερινά 15.00-20.00 )
 Γυμναστήριο Ανθέων , Αγ.Παύλος, Ανθέων 14
Τηλ.: 2310.629318 και 2310.628475
( Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 17.00-22.00)
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τους δρομείς είναι η υπογεγραμμένη
αίτηση η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση. Για τους ανήλικους δρομείς την
αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή κηδεμόνας.
5. Υγειονομική κάλυψη
Σταθμοί πρώτων βοηθειών θα υπάρχουν από τους διοργανωτές .
Tη διοργάνωση συνδράμουν ιατροί, διασώστες και οχήματα της ΕΔΟΜΑΚ του δήμου
Νεάπολης-Συκεών.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δρομείς συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη κατά τη διάρκεια των λαϊκών δρόμων
σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.
Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση.
Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις από κανέναν δρομέα
αφού όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι
ανήλικοι με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα τους.
6. Σταθμοί υποστήριξης
Στο λαϊκό δρόμο 5.000μ. θα υπάρχει σταθμός υποστήριξης των δρομέων στα 2.500μ.
περιοχή Κύπρου με Ρ.Φερραίου.
Αποδυτήρια θα υπάρχουν στην αφετηρία (γήπεδο Νεάπολης) και στον τερματισμό
(Γυμναστήριο Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών).
7. Παράδοση-παραλαβή προσωπικών αντικειμένων μόνο στα 5.000μ
Η παραλαβή θα γίνεται στην αφετηρία και η παράδοση στον τερματισμό.
8. Αναμνηστικά
Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν κατά τον τερματισμό τους αναμνηστικό
δίπλωμα.
9. Παραλαβή μπλούζας
Οι μπλούζες θα δοθούν από τη Δευτέρα 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022
στο Γραφείο Αθλητισμού από τις 9.00 έως 21.00 .

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022

ος

5 ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ”
ΠΡΟΣ: ΚΕΥΝΣ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (σημειώστε με Χ):

5.000μ

1.000μ

ΕΠΩΝΥΜΟ: …..…..…..…..….…..…...…..……..…..….…. ΟΝΟΜΑ: …..…..…..…..…...…..…...…...………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …..…..…..…..….…..…...…..….…… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………..…….…….………………………………..
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………. ΦΥΛΟ: ……………………. ΤΑΞΗ: ………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………….. ΠΟΛΗ- ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Κ.): ………………….…….……………………….
ΚΙΝΗΤΟ (ΓΟΝΕΑ): …………………………….. ΣΤΑΘΕΡΟ:…………………………email(ΓΟΝΕΑ):…………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ):…………………………………………….
ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ : Νο6

Νο8

Nο10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
PCR TEST (72 ωρών)

No12

XS

S

M

L

XL

2XL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ

RAPID TEST (48 ωρών)

SELF TEST (24 ωρών)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ομάδας, σχολείου, τμήματος: …………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ υπεύθυνου συνοδού: …………………………………………………………
ΚΙΝΗΤΟ τηλέφωνο: ………………………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η γονέας- κηδεμόνας …………………………………………………………………δηλώνω υπεύθυνα ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι απολύτως αληθή και ότι ο γιός μου / κόρη μου……………………………………………………………
Συμμετέχει στη διοργάνωση με απόλυτα προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου καρδιολογικού ελέγχου.
 Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση από τους διοργανωτές για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία.
 Έχω αποκλειστικά για το παιδί μου την ευθύνη της τήρησης των ειδικών πρωτοκόλλων για τη λοίμωξη Covid 19
όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν από τους αρμόδιους φορείς.
 Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του από το διοργανωτή, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
και τους χορηγούς της διοργάνωσης, για προωθητικούς λόγους.
 Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο έντυπο συμφωνώ
και αποδέχομαι :
Α) Την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής και υπηρεσίας σύντομου
μηνύματος (SMS).
B) Ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία τα οποία
υποβάλλονται μόνο για το σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Ημερομηνία, …… /……. / 2022

……………………………….
(ονοματεπώνυμο κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022

ος

5 ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ”
ΠΡΟΣ: ΚΕΥΝΣ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ)

5.000μ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (σημειώστε με Χ):

1.000μ

ΕΠΩΝΥΜΟ: …..…..…..…..….…..…...…..……..…..….…. ΟΝΟΜΑ: …..…..…..…..…...…..…...…...……………………..……..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …..…..…..…..….…..…...…..….…… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………..…….…….……………………………….
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………. ΦΥΛΟ: ……………………………………………………………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………….. ΠΟΛΗ- ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Κ.): ………………….…….……………………….
ΚΙΝΗΤΟ : …………………………….. ΣΤΑΘΕΡΟ: ……………………… e-mail (υποχρεωτικά):………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ):………………………………………………
ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ :

XS

S

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ

M

L

XL

2XL

3XL

PCR TEST (72 ωρών)
RAPID TEST (48 ωρών)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ομάδας, σχολείου, τμήματος: …………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ υπεύθυνου συνοδού: ………………………………………………………..
KINHTO τηλέφωνο: …………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν είναι απολύτως αληθή και:
 Συμμετέχω στη διοργάνωση με απόλυτα προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου καρδιολογικού ελέγχου.
 Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση από τους διοργανωτές για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία.
 Έχω αποκλειστικά την ευθύνη της τήρησης των ειδικών πρωτοκόλλων για τη λοίμωξη Covid 19 όπως αυτά έχουν
ανακοινωθεί και ισχύουν από τους αρμόδιους φορείς.
 Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από το διοργανωτή, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
και τους χορηγούς της διοργάνωσης, για προωθητικούς λόγους.
 Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο έντυπο
συμφωνώ και αποδέχομαι :
Α) Την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής και υπηρεσίας σύντομου
μηνύματος (SMS).
B) Ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία τα οποία
υποβάλλονται μόνο για το σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία, …… /……. / 2022

…………………………….
(ονοματεπώνυμο)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022

5ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ”
ΠΡΟΣ: ΚΕΥΝΣ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ: …..…..…..…..….…..…...…..……..…..….…. ΟΝΟΜΑ: …..…..…..…..…...…..…...…...……………………..……..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …..…..…..…..….…..…...…..….…… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………..…….…….……………………………….
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………. ΦΥΛΟ: ……………………………………………………………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………….. ΠΟΛΗ- ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Κ.): ………………….…….……………………….
ΚΙΝΗΤΟ : …………………………….. ΣΤΑΘΕΡΟ: ……………………… e-mail (υποχρεωτικά):………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ):………………………………………………

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ :

XS

S

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ

M

L

XL

2XL

3XL

PCR TEST (72 ωρών)
RAPID TEST (48 ωρών)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι απολύτως αληθή και:
 Συμμετέχω στη διοργάνωση με απόλυτα προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου καρδιολογικού ελέγχου.
 Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση από τους διοργανωτές για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε
αιτία.
 Έχω αποκλειστικά την ευθύνη της τήρησης των ειδικών πρωτοκόλλων για τη λοίμωξη Covid 19 όπως
αυτά έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν από τους αρμόδιους φορείς.
 Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από το διοργανωτή, τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και τους χορηγούς της διοργάνωσης, για προωθητικούς λόγους.
 Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο έντυπο
συμφωνώ και αποδέχομαι :
Α) Την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής και υπηρεσίας
σύντομου μηνύματος (SMS).
B) Ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία τα οποία
υποβάλλονται μόνο για το σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία, …… /……. / 2022

…………………………….
(ονοματεπώνυμο)

