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ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 30/4/2018   Ι  ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 71/Υ.4.1 
 

ΠΡΟ     Πρόεδρο & Μέλη Διοικητικού υμβουλίου               

ΘΕΜΑ    ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ & ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ  

             “1o OLYMPIC DAY RUN”  
 

 

Αξιότιμοι, 
 

Σο Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, πιστό στους ιδρυτικούς του στόχους, μεταλαμπάδευσης Ολυμπιακών αξιών και 

διάχυσης του Ολυμπισμού ως φιλοσοφίας και τρόπου ζωής, σχεδιάζει μια από τις μεγαλύτερες στη χώρα, 

εκδηλώσεις εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, για το έτος 2018, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία και υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει μια σειρά από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα αγκαλιάσουν την 

πόλη της Θεσσαλονίκης και οι οποίες θα εντάξουν δυναμικά την Ελλάδα μας, στον χάρτη του παγκόσμιου 

εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. Ειδικότερα, στις 22 Ιουνίου 2018 σχεδιάζεται η διοργάνωση του 

δρομικού γεγονότος, “1ο Olympic Day Run”, που στοχεύει στη συμμετοχή κυρίως νέων, παιδιών και οικογενειών. 

Σο “Olympic Day Run” ακολουθώντας τους ρυθμούς του ''Move, Learn, Discover'', του μότο της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν στον εορτασμό της 

ημέρας, θα αναπτυχθεί σε αγώνες 1χλμ. & 5χλμ., που θα ξεκινήσουν από το Μουσείο και θα καταλήξουν στο 

Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα ακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσία πολιτιστικών και 

αθλητικών φορέων, συλλόγων και σωματείων της πόλης.  το πλαίσιο του 70ου επετειακού εορτασμού από την 

καθιέρωση της ημέρας, σας καλούμε να συμμετέχετε με όλα τα μέλη σας, στο μεγάλο δρομικό γεγονός “1ο 

Olympic Day Run”, που στοχεύουμε να στρέψει τα διεθνή βλέμματα της Ολυμπιακής οικογένειας, στην πόλη μας.  
 

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε τιμητική εγγραφή (5€/άτομο για συμμετοχή σε 

ομάδα/ομαδική εγγραφή άνω των 10 ατόμων, αντί του αρχικού ποσού των 7,5€/άτομο για τον αγώνα 5χλμ. και 

αντιστοίχως 5€/δηλωθέντα δρομέα για τον αγώνα 1χλμ.) για τα μέλη σας. το πλαίσιο της εν δυνάμει 

συνεργασίας μας, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia με χαρά σας προσφέρει ανταποδοτικά κάποια οφέλη, 

αναλόγως με τη δυναμική της συμμετοχής, όπως καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αναμενόμενη αποδοχή της πρόσκλησης και για την ενεργό συμβολή σας 

στην αθλητική/πολιτιστική δράση, που θα συμβάλει στη διάδοση του Ολυμπιακού ιδεώδους και στην ανάδειξη της 

χώρας μας στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη.  
 

Με εκτίμηση 

 
Δρ.Κυριακή Ουδατζή 

Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου ι PROTERGIA  

Αντιπρόεδρος  Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας  

 

 

 



 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 
 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 
 

  1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ:  ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 10 ΕΩ 25 

  2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ:  ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΑΠΟ 26 ΕΩ 40 

  3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ:  ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΑΠΟ 41 ΕΩ 100 

 

Ανηαποδοηικές παροτές 1ο Επίπεδο  2ο Επίπεδο  3ο Επίπεδο  

Πποβολή ηος λογοηύπος ζαρ ζηο επίζημο site ηος Μοςζείος, με ηη μοπθή κινούμενος GIF, για δύο μήνερ √ √ √ 

Πποβολή ηος λογοηύπος ζαρ ζηα Μέζα Κοινωνικήρ Δικηύωζηρ  ηος Μοςζείος (Facebook, Instagram) √ √ √ 

Δικαίωμα θιλοξενίαρ και διάθεζηρ ενηύπων ηος ζςλλόγος ζαρ ζηο foyer ηος μοςζείος, για δύο μήνερ √ √ √ 

Έκπηωζη 33% ζηο απσικό πακέηο ζςμμεηοσήρ  √ √ √ 

Ππόζκληζη παποςζίαζηρ ηος αθλήμαηορ και ηος ζςλλόγος ζαρ ενηόρ Μοςζείος, ζε εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα 
 

√ √ 

Καηασώπηζη λογοηύπος ζηην ένηςπη δίμηνη εθημεπίδα ηος Μοςζείος, ζε ζσεηική ενόηηηα, για δύο ηεύση 
 

√ √ 

Ένηαξη ηος ζςλλόγος ζηιρ αθληηικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος θα ςλοποιηθούν  
ζηη δπάζη πος θα γίνει ζηο πλαίζιο ηος ''Be Active'' ζηιρ 23 Σεπηεμβπίος 2018    

√ 

Πποβολή ηος λογοηύπος ζηο μηνιαίο Newsletter, πος αποζηέλλεηαι ζε 5.000 αποδέκηερ, για ηπειρ μήνερ 
 

  √ 

 

Όλα ηα παραπάνω ανηαποδοηικά οθέλη, προηείνεηαι να διαμορθωθούν από κοινού 

προκειμένοσ να ικανοποιούνηαι όλες οι ειδικές ζηοτεύζεις ηοσ θορέα ζας. 

 

 


