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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στο χώρο του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε 
η προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων των σχολείων που συμμετέχουν στο 4ο 
Τουρνουά Αλληλεγγύης των Δημοτικών και Γυμνάσιων Σχολείων του Δήμου μας.  
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από :  
Δημοτικά: 3ο , 9ο , 10ο ,11ο  & 13ο, Γυμνάσια : 3ο, 5ο & 7ο   
Παρουσία όλων έγινε η κλήρωση των ομάδων, η οποία έχει ως εξής:  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ  Β’ ΟΜΙΛΟΣ   4ο 

8ο  3ο  5ο 

10ο 5ο  6ο 

13ο 7ο  7ο  

16ο 9ο   

18ο 11ο   

 15ο   

    

 

Το πρόγραμμα των αγώνων καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής τους (κανονισμοί, βαθμολογία κ.λ.π.) 
επισυνάπτεται στο συνοδευτικό αρχείο.  
 
▪ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο χώρο του ARENA SOCCER CLUB στην οδό Μελισσίων & Κωστή 

Παλαμά.  

▪ Η ώρα προσέλευση των αθλητών θα είναι από 8:00 π.μ.  μέχρι τις 8:15 π.μ.  

▪ 8:30 π.μ. – 8:45 π.μ. θα διαβαστεί ο όρκος του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ. 

▪ Η ώρα έναρξης των αγώνων θα είναι αυστηρά στις 9:00 π.μ.  

▪ Οι αγώνες θα είναι τύπου 7Χ7  

▪ Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να διαθέτει για τους αθλητές της δύο διαφορετικές χρωματικές 
εμφανίσεις (σαλιάρες).  

▪ Οι αγώνες της Α’ Φάσης θα έχουν διάρκεια 25’  

▪ Οι τελικοί θα διεξαχθούν σε 2 ημίχρονα, διάρκειας 20’ το καθένα με 5’ διάλειμμα.  

▪ Μετά την τέλεση των αγώνων θα δοθούν:  

➢ Αναμνηστικά διπλώματα σε όλα σχολεία και τους αθλητές.  

➢ Μετάλλια και κύπελλο για τις τρείς καλύτερες ομάδες.  

➢ Αναμνηστικές πλακέτες στους διαιτητές που θα συμμετάσχουν εθελοντικά.  

➢ Στους αγώνες θα παρευρεθούν και γνωστοί αθλητές ομαδικών - ατομικών αθλημάτων για 
τις απονομές . 
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Για τα είδη των προϊόντων που θα συγκεντρωθούν θα λάβετε συγκεκριμένη λίστα, σε επόμενο 

ηλεκτρονικό μήνυμα. 
Η παράδοση στις δομές αλληλεγγύης θα γίνει αυθημερόν για να φτάσουν άμεσα στον τελικό 

τους αποδέκτη.  
Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων θα χρειαστούμε εθελοντές γιατρούς – νοσηλευτές 

καθώς και εθελοντές γονείς για την γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, 
και την καταγραφή και διαχωρισμό των προϊόντων που θα συγκεντρωθούν. 

Παρακαλείσθε μέχρι την Τετάρτη 10 Απριλίου να δηλώσετε ονόματα και στοιχεία 
επικοινωνίας εθελοντών από τα μέλη του συλλόγου σας. 

Η δήλωση μπορεί να γίνει με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων enosi.amarousiou@gmail.com 

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετέχουν στην 
αγωνιστική του ομάδα το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019. Η δήλωση συμμετοχής 
του κάθε αθλητή θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα του. 
(Υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα)  

Καθώς η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, έχει ως μοναδικό έσοδο τις Συνδρομές 
των μελών της, σε συνδυασμό με τα αυξημένα έξοδα του Τουρνουά Αλληλεγγύης (Αγορά 
μεταλλίων, κυπέλων, αναμνηστικών διπλωμάτων κ.α.) θα θέλαμε να εξετάσετε την περίπτωση 
μια έκτακτης εισφοράς από το ταμείο του Συλλόγου σας, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 
διοργάνωσης.  
 
Με εκτίμηση  
 
Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων  

 

   

Βασίλειος Μπούρας 

 

 

Λουΐζα Πάπαρου 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………………. Γονέας-κηδεμόνας 

του μαθητή/τριας………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..του ……………………………………………………………..Αμαρουσίου δηλώνω υπεύθυνα ότι 

επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετέχει στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του  4ου Τουρνουά 

Αλληλεγγύης που διοργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου την Κυριακή 14 Απριλίου 

2019. Δηλώνω επίσης ότι το παιδί μου, θα προσέλθει, θα παραμείνει, θα αγωνιστεί και θα 

αποχωρήσει από τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων   με αποκλειστικά δική μου ευθύνη.   

  

Μαρούσι  

…./…../2019 

  

Ο/Η Δηλών/ούσα  

……………………………………  

  

 


