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Μετά την περσινή πολύ επιτυχημένη συμμετοχή του που αγκάλιασαν πολλοί 
συνάδελφοι, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει και φέτος στον Κλασικό Μαραθώνιο 
Αθηνών που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013. 

Φέτος τρέχουμε για ένα πράσινο και υγιές περιβάλλον σε συνεργασία με 
τη μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία της 
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». 

Η από κοινού συμμετοχή μας στον κορυφαίο θεσμό του Κλασικού Μαραθωνίου 
με τον Αρκτούρο είναι μια συμβολική κίνηση που τιμά το αθλητικό ιδεώδες και 
παράλληλα προωθεί την ιδέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της άγριας 
ζωής, ενισχύοντας οικονομικά το σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Αρκτούρος. 

Το κόστος συμμετοχής ξεκινάει από τα 20 € για το βασικό πακέτο των 5 χλμ 
και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αγώνα (5, 10 ή 42 χλμ) και το πακέτο (βασικό, 
ενισχυμένο ή πλήρες) που θα επιλέξει ο κάθε δρομέας. 

Συμπληρώστε τώρα τη συνημμένη αίτηση ατομικής συμμετοχής και στείλτε 
την μέχρι τις 26/9/2013 μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης στο FAX του 
ΣΥΕΤΕ 2103212944. Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται από τον κάθε 
δρομέα στο λογαριασμό του ΣΥΕΤΕ 040/480005-27. Είναι απαραίτητο να 
συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο στην αιτιολογία κατάθεσης. Από το 
κόστος συμμετοχής τα 10 € αποδίδονται στον Αρκτούρο και τα υπόλοιπα στον 
ΣΕΓΑΣ που είναι και η διοργανώτρια αρχή. 

Για τη δήλωση της συμμετοχής σας και για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα Νέων του ΣΥΕΤΕ συνάδελφο 
Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπιλογικό 19915). 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 



       
31ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 

Ατομική αίτηση συμμετοχής  

 (Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη) 

Αγώνισμα & πακέτο συμμετοχής: 

Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  
Βασικό 20,00€   

  Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  
Ενισχυμένο 35,00€ 

Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  
Πλήρες 75,00€ 

 

Αγώνας δρόμου 10 χλμ.   
Βασικό 25,00€ 

 
Αγώνας δρόμου 10 χλμ.   
Ενισχυμένο 40,00€ 

Αγώνας δρόμου 10 χλμ.   
Πλήρες 80,00€ 

 

Μαραθώνιος Δρόμος   
Βασικό 30,00€ 

 
Μαραθώνιος Δρόμος   
Ενισχυμένο 45,00€ 

Μαραθώνιος Δρόμος   
Πλήρες 95,00€ 

 

 

Προσωπικά Στοιχεία: 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο (με ελληνικούς χαρακτήρες): _______________________________________________________ 

Όνομα πατρός: ___________________________________________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης: _____/_______/______________                         Φύλο: _______ 

Εθνικότητα: _____________________________________________________________ 

Μέγεθος φανέλας (S, M, L, XL, XXL): __________________________________________ 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: ________________________________________________________  ΤΚ: ___________________ 

Πόλη: _______________________________________       Νομός: __________________________________ 

Χώρα διαμονής________________________________________________________________________________ 

Σταθερό τηλέφωνο: ________________________________       Κινητό τηλέφωνο: __________________________ 

Email: ___________________________________________________________________ 

Υπεύθυνη Δήλωση:  
Συμμετέχω στο Μαραθώνιο Δρόμο/Δυναμικό Βάδισμα/Αγώνα 10χλμ/Αγώνα 5χλμ με απόλυτη προσωπική μου 
ευθύνη,  έχοντας  προβεί  στις  απαραίτητες  ιατρικές  εξετάσεις  και  έχοντας  κάνει  τον  απαραίτητο  καρδιολογικό 
έλεγχο. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε 
αιτία  και  συναινώ  στην  ελεύθερη  χρήση  του  ονόματος/εικόνας  μου  από  τα Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης,  τον 
ΣΕΓΑΣ,  και  των  χορηγών  του  Αγώνα  για  προωθητικούς  λόγους.  Δηλώνω  ότι  έχω  διαβάσει  όλους  τους  όρους 
συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι. 

Υπογραφή: ___________________________________  Ημερομηνία: _____________________ 


