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Σάββατο 2 Απριλίου 2022 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αλαθνηλώλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο θαη ζηνλ κεηθηό 

αγώλα δξόκνπ ηνπ Colour your day  for autism θαη πάληα ζύκθωλα κε 

ηα εγθεθξηκέλα πγεηνλνκηθά πξωηόθνιια από ηελ ΓΓΑ. Οη αθόινπζεο 

νδεγίεο : 

 

Πξόγξακκα δξόκνπ 

 

1. Δρόμος 1700μ  

 

Ώξα Δθθίλεζεο 10:00 

Οη ζπκκεηέρνληεο  πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο ζηηο 

10:00. 

Όινη νη θεδεκόλεο  ηωλ παηδηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ άλω ηωλ 13εηώλ, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηελ ππεύζπλε δήιωζε πνπ ζα ππάξρεη 

ζηελ γξακκαηεία , ελώ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ ζρνιηθή θάξηα 

αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο  self test . 

 

Όινη/εο νη δξνκείο πξέπεη, ππνρξεωηηθώο λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν 

εθθίλεζεο εωο ηηο 10:30 θαη λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηωλ ππεύζπλωλ. 

Γηα απνθπγή ζπλωζηηζκνύ ζηελ εθθίλεζε έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

γθξνππ ηωλ 30αηόκωλ αλάινγα κε ην ρξώκα νκάδαο πνπ έρνπλ δειώζεη 

νη ζπκκεηέρνληεο. 
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ηελ δηαδξνκή ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί κε παηρλίδηα Αηζζήζεωλ όπωο, 

Οπηηθή δηάθξηζε, Αθνπζηηθή δηάθξηζε, Απηηθή δηάθξηζε, Οζθξεηηθή 

δηάθξηζε θαη παηρλίδηα Κηλαίζζεζεο. Κάζε νκάδα πξέπεη λα 

νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηα παηρλίδηα γηα λα κπνξέζεη λα κεηαβεί ζηνλ 

επόκελν ζηαζκό.  

 

2. Παράλληλες Δράζεις ζηο ζτολικό κηίριο ηοσ 3
οσ

 Δημοηικού 

Στολείοσ  

 

Ώξα Έλαξμεο 10:00 

 

ην  προαύλιο ηοσ 3
οσ

 Δημοηικού Στολείοσ ζα ππάξρνπλ Παξάιιειεο 

δξάζεηο γηα παηδηά ειηθίαο από 3
ωλ

 εηώλ όπωο Αηζζεηεξηαθό παηρλίδη 

(Αγαπωθύκαηα), Θεαηξηθό παηρλίδη (Λεπθό παλί), όνπ κε θνύζθεο 

(Bango Bongo), Καηαζθεπαζηηθό παηρλίδη (ΚΓΑΠ Παξακύζη), Yoga γηα 

παηδηά (Viveka Yogis place) θαη Μνπζηθή γηα παηδηά (Δλ ξπζκό) ηηο 

δξάζεηο ζα δηνξγαλώζνπλ έκπεηξνη Παηδαγωγνί γηα ηα παηδηά από 3εηώλ 

εωο 12εηώλ. ηηο δξάζεηο απηέο ηα παηδηά ζα ρωξίδνληαη ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηωλ εζεινληώλ ζα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε όζεο από απηέο επηζπκνύλ. Όινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη,  λα πξνζέξρνληαη ζην ρωξν ηνπ 3
νπ

 Γεκνηηθνύ από ηηο 10:00 εωο 

ηηο 11:00 θαη λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηωλ ππεύζπλωλ. Γηα απνθπγή 

ζπλωζηηζκνύ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί νκάδεο ηωλ 10αηόκωλ αλάινγα κε 

ην ρξώκα νκάδαο πνπ έρνπλ δειώζεη νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

Παραλαβή τρωμάηων και σλικού αγώνων 

Σόπνο: 3
ο
 Δημοηικό Στολείο ( Φηινζένπ Α. 2, Ιεξάπεηξα,72200) 

 

Ημέρες και Ώρες Λειηοσργίας: 

αββάην 02 Απξηιίνπ  2022 από ηηο 09:00 έωο ηηο 12:00 ε γξακκαηεία ζα 

έρεη αλνίμεη γηα παξαιαβή ηωλ παθέηωλ .  

 

 

Άλλα μέηρα προζηαζίας από covid 19 

Γηα ηελ είζνδν ηνπο ζην  3
ο
 Δημοηικό Στολείο ην άββαην 02 Απξηιίνπ 

αληίζηνηρα νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θνξνύλ κάζθα.. 
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Καη νη δξνκείο ζα θνξνύλ κάζθα κέρξη θαη ηελ εθθίλεζε θαη ζα ηελ 

απνξξίπηνπλ ζε θάδνπο πνπ ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιίγα κέηξα κεηά ηε 

γξακκή εθθίλεζεο. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο ππνρξενύληαη επίζεο ζηε 

ρξήζε κάζθαο. 

Θα ππάξρνπλ παληνύ αληηζεπηηθά , γάληηα θαη κάζθεο . 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο   

 

Οργανωηική επιηροπή:    

                                                                                  

Μαιιηωηάθε Δύε 6983052120(Τπεύζπλε επηθνηλωλίαο θαη νηθνλνκηθνύ)                        

Παπαδάθεο Νίθνο 6942996200 (Τπεύζπλνο αζθαιείαο αγώλα)           

Νίθνο Νίθαο 6945576352 (Τπεύζπλνο πιηθνύ- εζεινληώλ)                                                                                        

Ραπηάθε Δηξήλε 6947009260 (Τπεύζπλε εγγξαθώλ)   

Βαδαίνπ Ναηάζζα 6979549258 (Τπεύζπλε Γξακκαηείαο)                       

Υαληωηάθε Άλλα 6978199314 (Τπεύζπλε Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο)                    

                                                                            

Υπό ηην αιγίδα ηοσ Δήμοσ  Ιεράπεηρας και ηης ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπεηρας. 

 

Όια είλαη έηνηκα γηα κηα αζθαιή δηνξγάλωζε. 

Με ραξά ζαο πεξηκέλνπκε γηα κηα όκνξθε εκέξα! 

 


