ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
29 Ιουλίου 2016

ΣΡΕΞΕ ΓΙΑ ΣΗ ΖΩΗ, ΒΟΗΘΗΕ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ
1οσ φιλανκρωπικόσ αγϊνασ δρόμου 5χλμ, μζςα ςτουσ δρόμουσ του Διμου Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ,
για τθν υποςτιριξθ τθσ Εταιρείασ Προςταςίασ παςτικϊν «ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ»,
υπό τθν αιγίδα του Οργανιςμοφ Νεολαίασ και Ακλθτιςμοφ Διμου Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ
“ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ”.
Όλα τα ζςοδα από τισ εγγραφζσ κα δοκοφν ςτθν «ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ».

Κυριακή 18 επτεμβρίου 2016, ςτισ 9.30πμ
Οι ηλεκτρονικζσ εγγραφζσ ζχουν ήδη ανοίξει ςτο http://www.energyraces.gr/event/porta-anoixti/

Η «Εταιρεία Προςταςίασ παςτικών ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ» κα πραγματοποιιςει για πρϊτθ φορά αγώνα
δρόμου με τθν ονομαςία “ΣΡΕΞΕ ΓΙΑ ΣΗ ΖΩΗ, ΒΟΗΘΗΕ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ”, υπό την Αιγίδα του
Οργανιςμοφ Νεολαίασ και Αθλητιςμοφ Δήμου Ελληνικοφ-Αργυροφπολησ “ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ”,
προκειμζνου να αναδείξει τα οφζλθ τθσ άκλθςθσ αλλά και να κινθτοποιιςει το ευρφτερο κοινό ωσ προσ
τισ ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που πάςχουν από εγκεφαλικι
παράλυςθ.
Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί τθν Κυριακή 18 επτεμβρίου 2016 ςτισ 9.30 πμ, ςτον Διμο ΕλλθνικοφΑργυροφπολθσ, με εκκίνηςη και τερματιςμό μπροςτά ςτθν ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ, (Μαρίνου Γερουλάνου
117, Αργυροφπολθ) με 2 διαδρομζσ (5χλμ για όλουσ και 1χλμ μόνο για παιδιά και ΑΜΕΑ).
Μπορείτε να χαρείτε το τρζξιμο μαηί με τα αγαπθμζνα ςασ πρόςωπα, ς’ ζνα running event με κακαρά
φιλανκρωπικό χαρακτιρα. ’ αυτόν τον αγϊνα ΘΑ ΣΡΕΞΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΧΑΡΑ ΣΗ ΖΩΗ και ΘΑ
ΒΟΗΘΗΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ. τόχοσ μασ δεν κα είναι μόνο θ επίδοςθ, αλλά θ
ςυμμετοχή και θ υποςτήριξη ςε ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν ανάγκθ.
Χορηγόσ του αγϊνα είναι το PLANET, μια πλιρθσ ςειρά προϊόντων κακαριςμοφ για όλο το ςπίτι που
ςζβεται το περιβάλλον ςτο οποίο κα ηιςουν τα παιδιά μασ. Σο PLANET που πάντα ανταποκρίνεται με
υπευκυνότθτα ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ δράςεισ, πρεςβεφει τθν ιςορροπθμζνθ ηωι
που ςτθρίηεται ςτθν ανάπτυξθ οικολογικισ και κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και παράλλθλα κεμελιϊνει το
ςεβαςμό ςτθν υγεία και το περιβάλλον (www.facebook.com/myplanetgr & www.myplanet.com.gr/)
Σθν Σεχνική Επιμζλεια του αγϊνα ζχει αναλάβει θ Energy Races.

Για να δηλώςετε ςυμμετοχή ςτον αγώνα επιςκεφκείτε το link: www.energyraces.gr/event/porta-anoixti
Με μόλισ 5€ το άτομο* ζχετε την ευκαιρία να περάςετε ζνα όμορφο πρωινό και να υποςτηρίξετε το ζργο
τησ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΣΙΚΩΝ «ΠOΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ»!
*Η καταβολή του αντίτιμου ςυμμετοχήσ θα πραγματοποιείται:
 άββατο 17 επτεμβρίου 2016, ώρεσ 14:00-18:00, ςτο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργυροφπολησ ςτην
οδό Σριπόλεωσ 6 & Λ. Κφπρου.
 Κυριακή 18 επτεμβρίου 2016, πριν την εκκίνηςη του αγώνα, ώρεσ 07:30-09:00, ςτην ΠΟΡΣΑ
ΑΝΟΙΧΣΗ, Μ. Γερουλάνου 117, Αργυροφπολη
 Η ςυμμετοχή παιδιών και ΑΜΕΑ ςτην διαδρομή του 1χλμ είναι δωρεάν.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε το επίςθμο website τθσ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ,
www.eps-ath.gr

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΙΧΣΗ
Η Εταιρεία Προςταςίασ παςτικϊν/Πόρτα Ανοιχτι, ωματείο Ειδικϊσ Αναγνωριςμζνο ωσ
Φιλανκρωπικό, ιδρφκθκε το 1972 με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ πρόνοιασ για ανκρϊπουσ που πάςχουν
από εγκεφαλικι παράλυςθ ςτθν Ελλάδα. το Πρότυπο Κζντρο «Πόρτα Ανοιχτι» προςφζρεται
κακθμερινά και δωρεάν ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν και προγραμμάτων για τθν εκπαίδευςθ,
αποκατάςταςθ, ψυχαγωγία και κοινωνικι ζνταξθ πάνω από 240 παιδιϊν, εφιβων και ενθλίκων.
Ωσ πρωτοπόροσ ςτον τομζα τθσ εγκεφαλικισ παράλυςθσ, θ Εταιρεία Προςταςίασ παςτικϊν αποβλζπει
ςτθν άρςθ των φραγμϊν που δθμιουργοφν θ άγνοια και θ προκατάλθψθ, ςτθ ςτιριξθ γονζων και
οικογενειϊν, ςτθν μετεκπαίδευςθ ςτελεχϊν, ςτθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και ςτθν ενκάρρυνςθ
τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ.


Πιςτεφουμε ςτθν μοναδικι αξία και τισ απζραντεσ δυνατότθτεσ κάκε ανκρϊπου με αναπθρία.



Επιμζνουμε να ανοίγουμε καινοφργιουσ δρόμουσ, να καταργοφμε εμπόδια και να γεφυρϊνουμε
διαφορζσ.



Πιςτεφουμε ότι θ παιδεία, ο πολιτιςμόσ και θ τζχνθ αποτελοφν κακοριςτικά ςτοιχεία ςτθ ηωι κάκε
ανκρϊπου.



Επιμζνουμε ςτθν προςφορά υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ και μάκαμε να μθ δειλιάηουμε όςο
υπάρχει ζνα παιδί που αποηθτά τθν βοικεια μασ.



Προςβλζπουμε πάντα ςε ζνα καυμαςτό, καινοφργιο κόςμο που κα τον μοιραςτοφμε όλοι.

Η Εταιρεία Προςταςίασ παςτικϊν/Πόρτα Ανοιχτι είναι Οργανωτικό Μζλοσ για τθν Ελλάδα τθσ
Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Εγκεφαλικισ Παράλυςθσ (ICPS).
Διεφκυνςθ: Μαρ. Γερουλάνου 117, Αργυροφπολθ 164 52
Σθλ: 210.96.22.290 Fax: 210.96.44.330
Email: opendoor@eps-ath.gr
Website: www.eps-ath.gr

