ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2013
“ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΙΟΝΙΟΥ”

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και το αθλητικό σωματείο Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ως
επίσημοι διοργανωτές της Παγκόσμιας Ημέρας Χιονιού σας προσκαλούν την Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2013 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού για να γιορτάσουμε τη
σημαντικότερη ημέρα του χρόνου στο χιόνι.
Τι είναι το World Snow Day
Μέρος της διεθνούς καμπάνιας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) “Bring Children to
the Snow”, η οποία ξεκίνησε το 2007 και βρήκε μεγάλη
απήχηση στους φίλους του χιονιού.

Μια ημέρα στο χιόνι με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά
και τις οικογένειές τους να ανακαλύψουν, να
διασκεδάσουν και να έχουν μια υπέροχη εμπειρία στο
χιόνι μέσα από ένα Special Event με ποικίλες
δραστηριότητες!

EXPLORE – ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάτι νέο.
ENJOY – ευκαιρία να διασκεδάσουμε στο χιόνι.

EXPERIENCE – τρόπος να δημιουργήσουμε
αναμνήσεις και έμπνευση να συνεχίσουμε.
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Η συνδιοργάνωση του event για τον
εορτασμό αυτής της πολύ ιδιαίτερης
ημέρας για τους μικρούς και μεγάλους
φίλους του χιονιού πραγματοποιείται
για πρώτη φορά συντονισμένα από το
Χ.Κ.Π. και τον Ε.Ο.Σ. Αθηνών και
αφορά σε ένα γεγονός που έχει
παγκόσμια εμβέλεια. Η λίστα των
επίσημων διοργανωτών ανά τον κόσμο
απαριθμεί αυτή τη στιγμή 247 και
συνεχώς μεγαλώνει.

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χιονιού θα παρέχονται τα εξής:
Ελεύθερη είσοδος σε όλα τα παιδιά από 5-17 ετών κατά τη διάρκεια
όλης της εβδομάδας 14-20/01/2013.
Δωρεάν ενοικίαση εξοπλισμού για όλα τα παιδιά από 14-18/01/2013.
50% έκπτωση για την ενοικίαση εξοπλισμού για όλα τα παιδιά το
Σαββατοκύριακο 19-20/1/2013.
Δωρεάν μεταφορά για 50 παιδιά 5-17 ετών την Κυριακή 20/01/2013
από το Ski Bus Κλαουδάτος (max 2 συνοδοί/παιδί).
Ποικίλες
διασκεδαστικές
Σαββατοκύριακο
19-20/1/2013.

δραστηριότητες

στο

χιόνι

το

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι:
19/1/2013
1ος Προκριματικός Αγώνας Μικρών Παίδων και Κορασίδων του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος (SL) - Φτερόλακα No 6
All day ski 0800 - 2000 - Κελάρια
Νυχτερινή λαμπαδηδρομία και Chalet Party - Κελάρια
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20/1/2013
1ος Προκριματικός Αγώνας Μικρών Παίδων και Κορασίδων του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος (GS) - Φτερόλακα No 6
Παιχνίδια στο χιόνι για μικρούς και μεγάλους (χιονοκατασκευές –
χιονάνθρωπος, χιονοπόλεμος, έλκηθρο κ.α.) - Φτερόλακα πλατώ
Παιδική διαδρομή – παιχνίδι με σκι - Φτερόλακα No 10
Διαδρομή (slalom) ελεύθερη για όλους τους χιονοδρόμους Φτερόλακα No 14
Βοήθεια στην εκμάθηση του σκι σε παιδιά και μεγάλους που θα
βρίσκονται εκείνη την ημέρα στο Χ.Κ.Π. – Κελάρια & Φτερόλακα
Χορευτικό διαδραστικό show για παιδιά – Φτερόλακα Πλατώ
Freestyle show και διαδρομή σε jump park – Κελάρια Αίολος

Για όλες τις λεπτομέρειες του event μπορείτε να επισκέπτεστε τα site:
www.parnassos-ski.gr
www.eosathinon.gr
E.O.S. ATHINON

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Ε.Ο.Σ. Αθηνών με στόχο να χαρούν την Ημέρα του Χιονιού και
παιδιά από ιδρύματα, που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν το
χιόνι, οργάνωσε εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων. Χάρη στην
θετική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του, ο Ε.Ο.Σ. Αθηνών θα
μπορέσει να καλύψει το κόστος μεταφοράς των παιδιών του Λύρειου
Ιδρύματος. Το Σάββατο 19/01/2013 θα επισκεφτούν το Χ.Κ.Παρνασσού
μαζί με τους συνοδούς τους, ενώ θα απασχοληθούν δημιουργικά από τα
μέλη της οργάνωσης “Εκδρομή της Αγάπης”, στόχος της οποίας είναι η
κοινωνική προσφορά.

Αφίσα της εκδήλωσης
που διοργανώθηκε.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την ανεύρεση επιπλέον χορηγιών προς επίτευξη του ίδιου
στόχου.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

