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ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΕΚΑ 5χ5
Παίζουµε µπάλα

για το Παιδικό Χωρίο SOS Βάρης
Με κυρίαρχο το µήνυµα “Εθελοντισµός, Αθλητισµός,
Ψυχαγωγία, Διασκέδαση” και µε σκοπό την ενίσχυση
συνανθρώπων µας που δοκιµάζονται, ο ΣΕΚΑ
ανακοινώνει την διεξαγωγή του 1ου τουρνουά
ποδοσφαίρου 5Χ5 κοινωνικού σκοπού. Το µεγαλύτερο
µέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Παιδικό Χωριό SOS
Βάρης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο COSMOS CLUB
που βρίσκεται επί των οδών Αίµωνος & Καλλικλέους στον Κολωνό. Ο ιδιοκτήτης του COSMOS
CLUB κ. Τάκης Παπαχριστόπουλος ευγενώς παραχωρεί τις εγκαταστάσεις των γηπέδων 5χ5
δωρεάν. Φτιάξτε τη δική σας οµάδα και δηλώστε συµµετοχή!
Στις οµάδες θα µπορούν να συµµετέχουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ,στελέχη , υπάλληλοι καθώς και
φίλοι της επιχείρησης, µέλη του ΣΕΚΑ και µη. Σαν καταληκτική ηµεροµηνία για τις δηλώσεις
συµµετοχής ορίζεται η 17η Δεκεµβρίου 2012 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.µ .
Σαν ηµεροµηνία για την κλήρωση των οµάδων ορίζεται η 19η Δεκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19:00 µ.µ . Η κλήρωση θα γίνει στο COSMOS CLUB και θα πρέπει να παρευρίσκεται
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος κάθε οµάδας. Σαν ηµεροµηνία έναρξης του τουρνουά ορίζεται
η 13η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια θα πραγµατοποιούνται
Κυριακή από 11:00 π.µ έως 15:00 µ.µ .
Κάθε οµάδα θα πρέπει να έχει το λιγότερο 7 παίκτες (5 βασικούς και 2 αναπληρωµατικούς)
και το περισσότερο 10 παίκτες , τα ονόµατα των οποίων πρέπει να δηλωθούν εκ των προτέρων.
Στο τουρνουά συµµετέχουν παίκτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Μπορούν επίσης σε κάθε οµάδα να
συµµετάσχουν και γυναίκες. Οι οµάδες πρέπει να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση (σορτς , φανέλες ,
κάλτσες). Κάθε οµάδα θα δηλώσει στη γραµµατεία του ΣΕΚΑ πριν την έναρξη του τουρνουά τα
ονόµατα των παικτών. Αναλυτικός κανονισµός του τουρνουά 5χ5 θα παραδοθεί την ηµέρα της
κλήρωσης στον εκπρόσωπο κάθε οµάδας , καθώς και το πρόγραµµα των αγώνων.
Στο τέλος του τουρνουά θα απονεµηθούν αναµνηστικά κύπελλα σε όλες τις οµάδες που έλαβαν
µέρος . Στις οµάδες που θα καταλάβουν τις 3 πρώτες θέσεις εκτός από τα κύπελλα θα απονεµηθούν
µετάλλια και στους παίκτες. Το σφύριγµα του τελικού θα το κάνει ο διεθνής διαιτητής
κ. Μιχάλης Γερµανάκος. Το εναρκτήριο λάκτισµα του τελικού θα το κάνει γνωστός ποδοσφαιριστής,
ο οποίος µια ώρα πριν την έναρξη του τελικού θα υπογράψει αυτόγραφα για τα παιδιά του παιδικού
χωριού S.O.S. Ο ΣΕΚΑ µπορεί να σας βοηθήσει στην προµήθεια των εµφανίσεων των οµάδων µε την
έρευνα αγοράς που έχει ήδη κάνει. Το κόστος κάθε εµφάνισης θα ανέρχεται στα 20 ευρώ και θα
περιλαµβάνει σορτς , φανέλα και κάλτσες . Το κόστος των εµφανίσεων θα το επωµισθούν οι οµάδες.
Σε κάθε φανέλα θα υπάρχει το λογότυπο του ΣΕΚΑ και των παιδικών χωριών S.O.S. Το κόστος
συµµετοχής κάθε οµάδας στο τουρνουά, ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ και κάθε παίχτης της
οµάδας θα συνεισφέρει πριν µπει στο γήπεδο 2 ευρώ σε ειδικό κουτί που θα έχει στηθεί υπέρ των
παιδικών χωριών S.O.S. Παρακαλείται η κάθε οµάδα µε τη δήλωση συµµετοχής της στο τουρνουά
να δηλώνει και το χρώµα επιλογής της για τη φανέλα. Σε περίπτωση επιλογής ίδιου χρώµατος
στολής απ τις οµάδες το χρώµα θα κατοχυρώνει αυτή που έχει κάνει πρώτη τη δήλωση συµµετοχής
της.
Το γεγονός θα διαφηµιστεί στο site του COSMOS CLUB και στον αθλητικό ραδιοσταθµό SPORT FM ,
µια προσφορά του κ. Παπαχριστόπουλου Τάκη ιδιοκτήτη του COSMOS CLUB. Επίσης θα διαφηµιστεί
στα κλαδικά περιοδικά καθώς επίσης και σε αθλητικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Ιατρική βοήθεια έχει προσφέρει αφιλοκερδώς ο καρδιοχειρουργός του Ιατρικού Αθηνών κ. Νίκος
Μούρτης. Έτσι, µε το δικό µας τρόπο, να δείξουµε πως η προσφορά σε άτοµα που έχουν ανάγκη δεν
πρέπει να αποτελεί αγγαρεία αλλά µπορεί να επιτευχθεί εύκολα µέσα από καθηµερινές
δραστηριότητες. Έτσι, συνδυάζοντας την προσφορά µε καθηµερινές δραστηριότητες,
να δείξουµε πως είµαστε άνθρωποι µε την ίδια τρέλα...
Με τον ίδιο ενθουσιασµό... Με την ίδια όρεξη για ζωή!!

Δενδροφύτευση
ΣΕΚΑ 2012
O ΣΕΚΑ συµβάλλοντας στην προσπάθεια για την αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, συµµετέχει στην 5η δεντροφύτευση στο
Πεντελικό όρος για το 2012, που διοργανώνει ο Σύνδεσµος Δήµων για
την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) σε συνεργασία
το ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ 100,3 και προσκαλεί τα µέλη και τους
φίλους του σε αυτή την εξόρµηση.

Το ραντεβού µας είναι για την Κυριακή 16 Δεκεµβρίου στις 10.00 π.µ
Τόπος συνάντησης: Δίπλα στο Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης
Απαραίτητος εξοπλισµός: Παπούτσια για βουνό και γάντια.
Όλοι µαζί δίνουµε το «παρών», συµµετέχουµε, µυούµε τους
µικρότερους στην αγάπη και στη φροντίδα για το περιβάλλον.
Δηλώστε την συµµετοχή σας
στην Γραµµατεία του ΣΕΚΑ 210.4945444
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