
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 41 / 04-04-2016  

 (Αφορά τα μέλη του Union Λεκανοπεδίου Αττικής) 
 

Ανασύσταση της ομάδας Union Eurobank  

Running Team 

 

 

 

 

 

 

 
Με αφορμή την έναρξη της <<δρομικής περιόδου>> το Σωματείο μας προχωρά στην 

ανασύσταση της ομάδας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων Union Eurobank Running Team. 

Η ομάδα ανανεώνεται, υποδέχεται νέους δρομείς και ξεκινά την προετοιμασία της.  

  Το Σωματείο μας δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες δρομείς – μέλη του Σωματείου μας 

από την Αττική, να γίνουν μέλη της ομάδας και να προετοιμαστούν για τα μεγαλύτερα δρομικά 

ραντεβού της χώρας με αποκορύφωση τον 34ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών ο οποίος 

εφέτος συμπίπτει με την  σημαντική ιστορική επέτειο συμπλήρωσης  120 χρόνων από την 

πρώτη σύγχρονη διοργάνωση μαραθωνίου. 

Ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία , αγωνιστική εμπειρία, επιδόσεις,  σκοπός μας είναι τα 

μέλη της ομάδας να απολαμβάνουν το τρέξιμο που δεν είναι απλά ένα ακόμη άθλημα, αλλά 

τρόπος ζωής. 

Τι Προσφέρει το Σωματείο μας 
 

1. Καλύπτει τα έξοδα δήλωσης συμμετοχής αθλητή 

2. Χορηγεί την αθλητική εμφάνιση για τους αγώνες 

3. Τεχνική υποστήριξη συναδέλφων – αθλητών (Προπονητής – Σεμινάρια κ.τ.λ.). 
 

Πρώτος αγωνιστικός σταθμός της ομάδας μας ο 

 7ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος (21 χλμ) στις 24/04. 

(Αιτήσεις Συμμετοχής μέχρι 07/04/2016) 
 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδας παρακαλούνται να 

αποστείλουν συμπληρωμένη στο e-mail gmichalatos@unioneurobank.gr την παρακάτω 

φόρμα καθώς επίσης και εάν θέλουν να λάβουν μέρος στον 7ο Ποσειδώνιο Ημιμαραθώνιο 

(21 χλμ) που θα πραγματοποιηθεί στις 24/4/2016 ( Αφετηρία Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο 

του Δήμου Παλαιού Φαλήρου). 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

E.F.G. EUROBANK 
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Δήλωσης Εγγραφής (Επανεγγραφής) στην ομάδα 

Union Eurobank Running Team 
    Όνομα:……………………………………………………………………….. 

Επώνυμο:……………………………………………………………………. 

Υπηρεσία:……………………………………………………………………. 

Όνομα Πατέρα:…………………………………………………………….. 

Κινητό:……………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………. 

Αριθ. Μητρώου Σωματείου:………………………………………………. 

Ημερ. Γέννησης:…………………………………………………………… 

Α.Δ.Τ:………………………………………………………………………… 

Επιθυμώ να συμμετέχω σε  αγώνες: 

10χλμ                 Ημίμαραθώνιο             Μαραθώνιο 

(μπορείτε να δηλώσετε και τις τρεις κατηγορίες) 

Επιθυμώ να λάβω μέρος στον 7ο Ποσειδώνιο Ημιμαραθώνιο  

Πληροφορίες: Στον συνάδελφο-μέλος του Δ.Σ Γαβριήλ Μιχαλάτο (6972051520 – gmichalatos@unioneurobank.gr). 

 

**Υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης: Συμμετέχω στην ομάδα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, 

έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες  ιατρικές εξετάσεις  και τον καρδιολογικό έλεγχο.   

Αποδέχομαι  την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου από πτώση, ατύχημα ή κάτι άλλο,  που θα μπορούσε  να 

προκληθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων, πριν ή μετά την τέλεσή τους (λόγω της κατάστασης του  οδοστρώματος, 

της ύπαρξης ζώων, της κίνησης, αβλεψίας, πρόσκρουσης με άλλους αθλητές κ.α.). Αποδέχομαι  τέλος την ευθύνη 

για ό,τι ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή μου στους αγώνες.  

O/H 

 δηλών/ούσα 

………………………….. 


