World Snow Days 2017

12-15 Ιανουαρίου 2017
«Φέρτε τα παιδιά στα χιόνια!»
Χιονοδροµικά Κέντρα Παρνασσού

Η Διεθνής Οµοσπονδία Χιονοδροµίας (Federation International de Ski –FIS)
επιθυµώντας να συνεχίσει δυναµικά και για 6η συνεχόµενη χρονιά το επιτυχηµένο διεθνές
πρόγραµµα «Φέρτε τα παιδιά στα Χιόνια», WORLD SNOW DAY, που εορτάζεται στις 15
Ιανουαρίου, µας εµπιστεύθηκε να γίνει στην Ελλάδα για 4 ηµέρες, από 12 µε 15
Ιανουαρίου 2017.
Προσκαλεί, λοιπόν, όλα τα παιδιά του κόσµου στο WORLD SNOW DAYS για να γνωρίσουν και
να αγαπήσουν αυτό το απολαυστικό χειµερινό σπορ. Τέσσερεις µέρες γεµάτες περιπέτεια και
εκπλήξεις στα χιόνια, από τις 12 µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017, όπου όλοι οι µικροί µας
φίλοι κάτω των 14 ετών θα µπορούν να συµµετέχουν µε µόνο 2€ κάρτα Χρήσης
αναβατήρων!
Καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ηµερών από τις 12 Ιανουαρίου, σχολεία από όλη την
Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το πλήρες ανακαινισµένο χιονοδροµικό κέντρο
του Παρνασσού και να απολαύσουν µια ολοήµερη εµπειρία στο χιόνι µε 2€ συµµετοχή για όλα
τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν δωρεάν
εξοπλισµό εφόσον κάνουν µάθηµα, καθώς και να παρακολουθήσουν µαθήµατα σκι µε
ειδική έκπτωση για να βιώσουν το µαγικό συναίσθηµα της «ολίσθησης στο απόλυτο λευκό».
Η Σχολή Σκι Πάππος -Μπαλντούµης, προσφέρει 2ωρο µάθηµα σε οµάδα και εξοπλισµό σκι ή
χιονοσανίδας την Πέµπτη 12/01 και την Παρασκευή 13/01 στην τιµή των 12€ ανά µαθητή
ανεξαρτήτως επιπέδου χιονοδροµίας.
Το Σάββατο 14/01 και την Κυριακή 15/01, προσφέρει 2ωρο σε οµάδα µάθηµα και εξοπλισµό σκι
ή χιονοσανίδας στην τιµή των 20€ ανά µαθητή. Τα µαθήµατα που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο
αφορούν αποκλειστικά παιδιά τα οποία ΔΕΝ έχουν κάνει ποτέ σκι ή χιονοσανίδα.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσµος Αθηνών συντονίζει και οργανώνει Αθλητικές
δραστηριότητες και Αγώνες το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017.

Η αποκορύφωση της γιορτινής ατµόσφαιρας έρχεται το Σαββατοκύριακο 14 και 15
Ιανουαρίου, µε µια σειρά από εκπλήξεις, όπως: διαγωνισµοί, ελκυθοδροµίες, βραδινές
διαδροµές στο βουνό, δηµιουργία του µεγαλύτερου χιονάνθρωπου στην Ελλάδα, Τουρνουά
Γιγάντιου Παράλληλου Σλάλοµ και Διαγωνισµός Αλµάτων για παιδιά και οικογένειες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΙΟΝΙΟΥ 2017

Λίγα λόγια για την Παγκόσµια Ηµέρα Χιονιού (World Snow Day):
-

Είναι µέρος της Διεθνούς Καµπάνιας της FIS µε τίτλο «Φέρτε τα Παιδιά στο Χιόνι».

-

Είναι ένα ετήσιο Φεστιβάλ Χιονιού για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

-

Προσφέρει τη ευκαιρία για Απόδραση, Αναζήτηση και Απόλαυση στο χιόνι για όλα τα
παιδιά και τις οικογένειές τους.

-

Είναι µια ηµέρα γιορτής για όλη τη χιονισµένη φύση, για κάθε τι χιονισµένο.

-

Ενώνει τους λάτρεις του χιονιού για να ανακαλύψουν και να απολαύσουν όλες τις
δραστηριότητες.

-

Προσφέρεται όχι µόνο σε αυτούς που θέλουν για πρώτη φορά να δοκιµάσουν τα
χειµερινά σπορ, αλλά και σε όσους είναι ήδη λάτρεις τους.

-

Γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειµερινών Αθληµάτων.

Απόδρασε
Από την γκρίζα καθηµερινότητα

Αναζήτησε
Νέες εµπειρίες, διασκεδαστικές δραστηριότητες

Απόλαυσε
Ώρες ξενοιασιάς και κεφιού και τη µαγεία του λευκού χιονιού

Λίγα λόγια για τους οργανωτές της Παγκόσµιας Ηµέρας Χιονιού για την Στερεά Ελλάδα:

Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού:
Το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού. πρωταγωνιστεί στις προτιµήσεις των χιονοδρόµων, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά
στην Αθήνα, την Λαµία και την Πάτρα και οι εγκαταστάσεις, του επιτρέπουν την εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού
επισκεπτών και χιονοδρόµων. Στο Κέντρο λειτουργούν δύο καφετερίες-chalet και εστιατόριο, σχολές εκµάθησης σκι και
snowboard, καταστήµατα ενοικίασης χιονοδροµικού εξοπλισµού, καθώς και υπηρεσία φύλαξης µε παιδική χαρά για τους
µικρούς επισκέπτες.

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσµος Αθηνών:
O Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσµος Αθηνών ιδρύθηκε το 1928 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Είναι το παλαιότερο
ορειβατικό σωµατείο της χώρας καθώς και το παλαιότερο χιονοδροµικό σωµατείο. Είναι ένα µη κερδοσκοπικό
αθλητικό σωµατείο και µέλος των Οµοσπονδιών Αναρρίχησης-Ορειβασίας και Χιονοδροµίας υπό την Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού. Σε όλες του τις δραστηριότητες καλλιεργεί την αγάπη και το σεβασµό προς την ορεινή φύση.

Σχολή Σκι Πάππος – Μπαλντούµης:
Η Σχολή σκι Πάππος - Μπαλντούµης είναι η πρώτη Σχολή Σκι στην Ελλάδα και ιδρύθηκε την χιονοδροµική περίοδο
1977-78.Υπήρξε πρωτοπόρος στην διάδοση και ανάπτυξη του αθλήµατος. Eπανδρώθηκε και εκπαίδευσε τους πρώτους
δασκάλους από όλη την χώρα, που µε την σειρά τους ίδρυσαν αργότερα σχολές και στα υπόλοιπα χιονοδροµικά
κέντρα. Είναι η µεγαλύτερη σχολή σκι και snowboard στην Ελλάδα και διαθέτει επαγγελµατίες δασκάλους για όλα τα
επίπεδα και ηλικίες

