
 

Τρέχουµε για καλό
 

Μια µεγάλη γιορτή αθλητισµού
το σύνθηµα «Ο αθλητισµός
µεγάλους»! Στο πλαίσιο
Αθλητικού Κέντρου στο Πανόραµα
στις 11 το πρωί µια µεγάλη
αθλητικά τµήµατα του δήµου

Τρέχουµε για καλό σκοπό
σορτσάκι και φανέλες και
ραντεβού του Πανοράµατος
Fun Run» είναι ο τίτλος της
δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη, τον
τοπικό Παράρτηµα του ΣΕΓΑΣ

Μια πρωτοβουλία, στην
δηµότες, αθλητές, δροµείς αλλά
τρεις διαφορετικές διαδροµές
Πανοράµατος. 

Η πρώτη διαδροµή θα
αγώνας θα έχει µήκος 5 χιλιοµέτρων
όπου που αναµένεται να λάβουν
παιδιά. ∆έκα επτά χιλιόµετρα
έσοδα από την εκδήλωση θα
Κωφών, που στεγάζεται στο

Εκτός όµως από δροµείς
Όσοι θα ήθελαν να συµµετάσχουν
αδυνατούν να το πράξουν µε
συµµετοχή στην οµάδα εθελοντών

Για δηλώσεις συµµετοχής
τηλέφωνο 6974 147878 και

 
 

 

 
 

“Panorama Charity Fun Run”  
Τρέχουµε για καλό σκοπό στο Πανόραµα την Κυριακή 26/4!

γιορτή αθλητισµού διοργανώνει τις επόµενες ηµέρες ο δήµος
αθλητισµός είναι τρόπος ζωής, αλλά και γιορτή για
πλαίσιο της ολοκλήρωσης του νέου σύγχρονο
υ στο Πανόραµα ο δήµος διοργανώνει την Κυριακή
µια µεγάλη γιορτή αθλητισµού, όπου θα συµµετάσχουν

τµήµατα του δήµου και οι δηµότες µας. 
για καλό σκοπό! ∆ήµος και δηµότες βάζουν αθλητικά
φανέλες και παίρνουν µέρος στο µεγάλο φιλανθρωπικό
Πανοράµατος, που έχει δοθεί για την ίδια ηµέρα. «Panorama Charity 
ο τίτλος της πρωτοβουλίας, που διοργανώνεται από κοινού
Χορτιάτη, τον Αθλητικό Σύλλογο Πανοράµατος «Λέοντες

Παράρτηµα του ΣΕΓΑΣ στη Θεσσαλονίκη. 
πρωτοβουλία στην οποία καλούνται να συµµετάσχουν µικροί

ίς, αλλά και απλοί πολίτες, τρέχοντας και περπατώντας
διαφορετικές διαδροµές, που θα διασχίσουν τους κεντρικούς δρόµους

διαδροµή θα είναι ένας αγώνας δρόµου 10 χιλιοµέτρων
µήκος 5 χιλιοµέτρων και ο τρίτη  διαδροµή θα είναι 2 χιλιοµέτρων

αναµένεται να λάβουν µέρος κυρίως γονείς µε καροτσάκια, αλλά
επτά χιλιόµετρα για ένα καλό φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς
εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση του δηµοτικού

στεγάζεται στο Πανόραµα και το σωµατείο «Λάµψη». 
από δροµείς µια τέτοια διοργάνωση έχει ανάγκη και 

ήθελαν να συµµετάσχουν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισµού
το πράξουν µε την ..... αθλητική τους ιδιότητα µπορού
οµάδα εθελοντών που θα πλαισιώσει τον αγώνα δρόµου

δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
 6974 147878 και 6948 277607. 

Κυριακή 26/4! 
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