
 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή με την ομάδα «flying high»  συνεχίζει τη 

συμμετοχή της και στον 37ο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ» στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019!  

 

Στόχος μας και πάλι είναι να αναδείξουμε τα οφέλη και τη χαρά της άθλησης μέσα από μία ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 

ΓΙΟΡΤΗ και να κινητοποιήσουμε όλους τους φίλους μας ως προς τις απέραντες δυνατότητες των 

συνανθρώπων μας με κινητική αναπηρία. 

 

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα «flying high» μαζί με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα και να βοηθήσετε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής! 

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για να λάβετε μέρος στον 37o «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Ο 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ». 

 

Δείτε αναλυτικά τα επίπεδα συμμετοχής:  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟ * ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ * 

Μαραθώνιος Δρόμος (Κυριακή πρωί) 
(γεννημένοι/ες τουλάχιστον το 2001 και 
μεγαλύτεροι) 

30 € 

(5 συμμετοχές) 

45 € 

(5 συμμετοχές) 

    
Αγώνας Δρόμου 10 χλμ (Σάββατο 
απόγευμα)                                                      
(γεννημένοι/ες τουλάχιστον το 2007 και 
μεγαλύτεροι) 

23 € 

(10 συμμετοχές) 

38 € 

(10 συμμετοχές) 

    
Αγώνας Δρόμου 5 χλμ (Κυριακή πρωί) 
(γεννημένοι/ες τουλάχιστον το 2007 και 
μεγαλύτεροι) 

17 € 

(30 συμμετοχές) 

32 € 

(30 συμμετοχές) 

* 5 € από την κάθε συμμετοχή θα διατεθούν για το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. 
Αν επιθυμείτε μπορείτε να συνεισφέρετε οποιοδήποτε επιπλέον ποσό. 

 

Πληροφορίες: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ  

Τηλ. 210-9622290 (εσωτερικό 107 Ελένη Ναζίρη) ή αποστολή ερωτήματος στο seminars@eps-ath.gr    

 

Χορηγός:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTznSMWtXhgpkUIH_plvsQ2miZKPqdz1o7xkZpJhpDBDr69A/viewform
mailto:seminars@eps-ath.gr


 

Το Βασικό Επίπεδο Συμμετοχής περιλαμβάνει: 
 Αριθμό Συμμετοχής δρομέα με ενσωματεωμένο chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης  
 Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου (Μαραθώνας) (για την κατηγορία 

Μαραθώνιος Δρόμος) 
 Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια (σταθμοί υποστήριξης και ιατρικές υπηρεσίες) αλλά και μετά το τέλος 

του αγώνα (παροχή νερού, αθλητικών ποτών, χυμών και ιατρικών υπηρεσιών) 
 Ασφαλής Διαχείριση Ρουχισμού δρομέα κατά τη διάρκεια του  αγώνα 
 Ασφάλιση από Ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα από την ERGO 
 Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού 
 Οnline Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 
 Πιστοποιητικό Συμμετοχής με τον χρόνο τερματισμού του δρομέα (μετά την ανακοίνωση των 

Επίσημων Αποτελεσμάτων) 

Το Ενισχυμένο Επίπεδο περιλαμβάνει: 
Όλα όσα περιλαμβάνει το Βασικό Επίπεδο και επιπλέον το Επίσημο T-shirt του Αγώνα 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το αναμνηστικό μπλουζάκι της ομάδας «flying high» 

 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ALPHA BANK: 119-00-2002-009134               ΙΒΑΝ: GR 920 140 1190 1190 0200 2009 134 
EUROBANK: 0026.0019.54.0200627340       ΙΒΑΝ:  GR 450 2600 1900 0054 0200 627340 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Ονοματεπώνυμο – Μαραθώνιος (να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την κατάθεση σας, είτε τηλεφωνικά την κα 
Συνοδινού στο 210-9622290 (εσωτ. 312), είτε ηλεκτρονικά στο seminars@eps-ath.gr    
 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 
Διεύθυνση: Μαρίνου Γερουλάνου 117, 16452, Αργυρούπολη (πλησίον μετρό στάση Αργυρούπολη) 
Ώρες: 09.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. (κα Σεφερλή) 
 
 

ONLINE ΠΛΗΡΩΜΗ (με πιστωτική/χρεωστική κάρτα) 
Συνδεθείτε  στο https://www.eps-ath.gr/el/component/flexpayments/ και προσθέστε υποχρεωτικά 
δίπλα στο όνομα σας τη λέξη ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι δρομείς θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής τους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Ακολούθως, για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους, θα 

πρέπει να προβούν στην καταβολή του κόστους συμμετοχής το αργότερο σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες. 

mailto:seminars@eps-ath.gr
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