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Καλώς ήρθες στο Greece Race for the Cure ®

Αγαπητέ Αρχηγέ Ομάδας,

Σε ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία σου να δημιουργήσεις τη δική σου

ομάδα για τον 11ο Αγώνα Greece Race for the Cure®.

Στον οδηγό που ακολουθεί θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τη

δημιουργία και οργάνωση της ομάδας σου αλλά και για να ζήσεις μια θαυμάσια

εμπειρία.

Μια εμπειρία που θα αλλάξει την ζωή τη δική σου, των μελών της ομάδας σου και

χιλιάδων ανθρώπων που βίωσαν ή βιώνουν τον καρκίνο του μαστού.

Καλή αρχή!

Σημαντικοί σύνδεσμοι

Υπεύθυνη 

Ομάδων

Φρόσω 

Τζιντζηροπούλου
ftzin@almazois.gr

210 41 80 006 

(εσωτ.25)

Υπεύθυνη 

Αγώνα

Χριστιάνα 

Μήτση
chmitsi@almazois.gr

210 41 80 006 

(εσωτ.18)

mailto:ftzin@almazois.gr
mailto:spyridoula_karveli@yahoo.gr


Race for the Cure®

Το Race for the Cure® είναι ο μεγαλύτερος θεσμός με στόχο την ευαισθητοποίηση

του κοινού για τον καρκίνο του μαστού στον κόσμο. Το 1982 η Nancy Brinker

ξεκίνησε την παγκόσμια κινητοποίηση εναντίον του καρκίνου του μαστού μετά από

την υπόσχεση που είχε δώσει στην αδερφή της. Λίγο πριν φύγει από την ζωή η

Nancy υποσχέθηκε στην αδερφή της Susan G. Komen ότι θα έκανε ότι περνούσε
από τις δυνάμεις της για να βρεθεί η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.

Τι είναι το Greece Race for the Cure®;

Το Greece Race for the Cure® είναι ο μεγαλύτερος αγώνας για κοινωνικό σκοπό

στην Ελλάδα! Το 1ο Greece Race for the Cure® συγκέντρωσε περίπου 5.000

συμμετοχές και, από τότε, ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται συνεχώς. Από το

2016, με σχεδόν 31.000 συμμετοχές κατάφερε να γίνει το 2ο σε μέγεθος Race for

the Cure® σε ολόκληρο τον κόσμο, παραμένοντας στη θέση αυτή με

περισσότερες από 36.500 συμμετοχές το 2017!

Το 10ο Greece Race for the Cure® ήρθε να συνεχίσει την επιτυχία αυτή,

ξεπερνώντας κυριολεκτικά κάθε προσδοκία, με σχεδόν 40.000 συμμετοχές.



Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» με την

έγκριση της Οργάνωσης Susan G. Komen for the Cure ® διοργανώνει για 11η

συνεχή χρονιά των Αγώνα Greece Race for the Cure® την Κυριακή 29

Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο.

Οι διαδρομές θα είναι τρεις, 10χλμ, 5χλμ και 2 χλμ αντίστοιχα. Η έναρξη της

διοργάνωσης είναι στις 8:00π.μ. το πρωί. Η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 10χλμ θα

πραγματοποιηθεί στις 08:30π.μ., η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5χλμ θα

πραγματοποιηθεί στις 10:30π.μ και η εκκίνηση του Περιπάτου στις 11:30π.μ.

Έναρξη διοργάνωσης: 8:00π.μ.

Εκκίνηση 33ου Γύρου Αθήνας 10χλμ: 08:30π.μ.

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ: 10:30π.μ.

Εκκίνηση Περιπάτου: 11:30π.μ.

«Άλμα Ζωής» …

… είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού που εδώ και 31

χρόνια προσφέρει ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση στις γυναίκες με καρκίνο

μαστού και στα μέλη των οικογενειών τους, οργανωμένη αλληλοβοήθεια καθώς

και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού πανελλαδικά για την αξία της πρόληψης –

έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου μαστού, ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από την

ασθένεια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.almazois.gr

http://www.almazois.gr/


2018, στην Ελλάδα:

ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου μαστού ανέρχεται στα 7.734, γεγονός που 
καθιστά αυτή τη μορφή καρκίνου τη 2η στη σειρά μετά τον καρκίνο του πνεύμονα 

ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την 3η αιτία θανάτου από καρκίνο
η εμφάνιση του καρκίνου του μαστού σε βάθος πενταετίας ανέρχεται σε 30.176 

περιστατικά

2018, σε παγκόσμιο επίπεδο:

το 69,3% του γυναικείου καρκίνου αντιστοιχεί στον καρκίνο του μαστού
η θνησιμότητα στις γυναίκες από καρκίνο μαστού αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 

13,5% -γεγονός που καθιστά τον καρκίνο του μαστού τη 2η αιτία θανάτων από καρκίνο 

*Πηγή: WHO, International Agency for Research on Cancer, Globoscan 2018

υπολογίζεται πως 1 στις 8 γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο μαστού σε κάποια φάση 
της ζωής της

εκτιμάται πως το 2018 νόσησαν 266.120 γυναίκες με καρκίνο μαστού, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 15,3% όλων των περιστατικών καρκίνου στον κόσμο
αν η διάγνωση γίνει σε πρώιμο στάδιο υπάρχει 98,7% ίασης. Αυτό κάνει σαφή την αξία 

της έγκαιρης διάγνωσης!

*Πηγή: Surveillance Epidemiology & End Results, National Cancer Institute

Γιατί Αγωνιζόμαστε;



Γιατί είναι σημαντικό να ξεκινήσεις σήμερα την Ομάδα σου;

Τιμάς τις γυναίκες που είναι αντιμέτωπες με την ασθένεια ή 
έχασαν τη μάχη από αυτή.

Συμμετέχεις στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χιλιάδων 
γυναικών στη χώρα μας και εμμέσως συμβάλλεις στο 
να σωθούν ζωές.

Δείχνεις εμπράκτως την αγάπη και τη φροντίδα σου για τον 
εαυτό σου και τους γύρω σου.

Λαμβάνεις ενεργό ρόλο και συμμετοχή στην παγκόσμια αλυσίδα 
ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Συμβάλλεις ενεργά στη συγκέντρωση σημαντικών οικονομικών 
πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων που 
στοχεύουν στη στήριξη της γυναίκας που νοσεί σε 
οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και αν ζει, στη 
διεκδίκηση του δικαιώματος των ασθενών στην 
έγκαιρη διάγνωση και δωρεάν θεραπεία και στη 
μείωση των θανάτων από την ασθένεια.

Παρακινείς συναδέλφους, φίλους και συγγενείς να ενωθούν για 
έναν κοινό στόχο.

Διεκδικείς το βραβείο της μεγαλύτερης ομάδας ανά κατηγορία 
(Ατομική Πρωτοβουλία, Εταιρεία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 
Πρεσβεία, ΜΚΟ / Σύλλογοι/ Σωματεία, Αθλητικά 
Σωματεία / Γυμναστήρια, Γυναίκα με εμπειρία καρκίνου 
του μαστού).



Κάθε € αξιοποιείται

Φέτος, με τα καθαρά έσοδα του Αγώνα του 2018: 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα

μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

https://www.greecerace.gr/giati-agonizomaste/


Κατηγορίες Ομάδων

Ατομική πρωτοβουλία

Κάθε άτομο άνω των 18 ετών μπορεί με ατομική του πρωτοβουλία να 
συγκεντρώσει φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, ώστε να φτιάξουν 
μια ομάδα.

Survivor

Κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου του μαστού μπορεί με ατομική της 
πρωτοβουλία να συγκεντρώσει φίλους, συγγενείς και συναδέλφους 
ώστε να φτιάξουν μια ομάδα.

Εταιρεία

Μία εταιρεία μπορεί να κινητοποιήσει τους εργαζόμενούς της να 
συμμετέχουν στην ομάδα της εταιρείας τους ή οι εργαζόμενοι σε μια 
εταιρεία μπορούν να φτιάξουν μια ομάδα για την εταιρεία τους.

ΜΚΟ/Σύλλογοι/Σωματεία

Περιλαμβάνει Μ.Κ.Ο., Πολιτιστικούς Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, 
Ομοσπονδίες.

Αθλητικά Σωματεία/Γυμναστήρια

Περιλαμβάνει Αθλητικά Σωματεία, Γυμναστήρια, Αθλητικούς Φορείς.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Περιλαμβάνει Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κάθε βαθμίδας (Δημόσια και 
Ιδιωτικά)

Πρεσβείες

μπορούν να συμμετέχουν οι Πρεσβείες όλων των χωρών 



Πώς να φτιάξεις την ομάδα σου!

Γίνε αρχηγός!

• Βρες ένα όνομα για την ομάδα σου και καταχώρησέ το ηλεκτρονικά  εδώ! 

(Προσοχή! Η φόρμα καταχώρησης ομάδας ΔΕΝ είναι εγγραφή στο Greece

Race for the Cure®)

• Εφόσον καταχωρήσετε την ομάδα σας, συνεχίστε με την εγγραφή σας 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Μην ξεχνάς κατά την 

εγγραφή σου μπορείς να προσθέσεις όσα μέλη επιθυμείς στην ομάδα σου 

επιλέγοντας αντίστοιχα τον αριθμό των ατόμων ανά διαδρομή και 

συμπληρώνοντας εν συνεχεία τα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία.

• Εναλλακτικά, αποκλειστικά για τον περίπατο 2χλμ, μπορείς να κάνεις την 

εγγραφή της ομάδας σου σε κάποια από τα σημεία εγγραφών που ανοίγουν 

τον Σεπτέμβριο, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη έντυπη Φόρμα Εγγραφής.

Προσκάλεσε νέα μέλη στην ομάδα σου και ελάτε μαζί στον αγώνα κατά του καρκίνου 

του μαστού!!

• Για να μπουν νέα μέλη σε υπάρχουσα ομάδα, θα πρέπει να συμπληρώσουν 

την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. επιλέγοντας στο πεδίο «τύπος συμμετοχής»: 

Ομαδική Εγγραφή και εν συνεχεία το όνομα της ομάδας σας.

• Εναλλακτικά, στα σημεία εγγραφών το Σεπτέμβριο, κάθε μέλος της ομάδας 

συμπληρώνει στην φόρμα εγγραφής στο πεδίο «Ομαδική Εγγραφή», το όνομα 

της ομάδας που επιθυμεί και το όνομα του αρχηγού.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δηλώνουν το ακριβές όνομα της ομάδας, οπότε…. Κάνε 

spelling! 

Σημαντική σημείωση:

τα μέλη της ομάδας που θέλουν να τρέξουν στους Αγώνες Δρόμου 10χλμ και 

5χλμ μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μόνο:

Ηλεκτρονικά στο www.greecerace.gr

έως και τις 23/9/2019

https://www.greecerace.gr/%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82/
https://www.greecerace.gr/registrations/
https://www.greecerace.gr/simeia-eggrafwn/
https://www.greecerace.gr/registrations/
https://www.greecerace.gr/simeia-eggrafwn/
http://www.greecerace.gr


Ιδέες για να προσελκύσεις νέα μέλη στην ομάδα σου

Be social!

Γράψε για την ομάδα σου στο status σου στο Facebook, κάνε tweets,

βγάλε φωτογραφίες από την προετοιμασία σας, φτιάξε event στο

Facebook για την συμμετοχή της ομάδας σου στον Αγώνα και

προσκάλεσε τους φίλους σου. Αξιοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα που

χρησιμοποιείς και ζήτησε τη στήριξη των φίλων σου.

Σκέψου στρατηγικά!

Μπορείς να συνεργαστείς με άλλα 2-3 άτομα, με τα οποία θα

συζητήσετε για επιπλέον τρόπους προσέγγισης και επίτευξης του

στόχου σας.

Spread the Word!

Μίλα στα μέλη της οικογένειάς σου, τους φίλους και συναδέλφους

σου για την πρωτοβουλία σου και παρακίνησέ τους να μιλήσουν και

αυτοί με τη σειρά τους σε τουλάχιστον 2 άτομα.

Φέρε τον Αγώνα στη δουλειά!

Ζήτα από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης να στείλει ενημερωτικό e-mail για τον Αγώνα και την

πρωτοβουλία σου να φτιάξεις ομάδα σε όλους τους υπαλλήλους.

Χρησιμοποίησε έντυπα!

Ζήτα από το Άλμα Ζωής να στείλει δωρεάν ενημερωτικό υλικό για τον

καρκίνο του μαστού και τον Αγώνα στα γραφεία της εταιρείας σου,

στο Σύλλογό σου, στο Σχολείο σου κ.λ.π.

Χρησιμοποίησε αυτοκόλλητα!

Ζήτα από το Άλμα Ζωής να στείλει δωρεάν αυτοκόλλητα με το φετινό

μήνυμα του Αγώνα τα οποία μπορείς να κολλήσεις στο δάπεδο στα

γραφεία της εταιρείας σου, στο Σύλλογό σου, στο Σχολείο σου ή στο

αυτοκίνητό σου



Δωρεές: ένας ακόμα τρόπος να συμμετέχεις

Κάθε € μετράει. Όλα τα καθαρά έσοδα του Αγώνα διατίθενται σε προγράμματα 

που στοχεύουν:

✓ Στη στήριξη των γυναικών που νοσούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

κι αν ζουν

✓ Στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο μαστού για

έγκαιρη διάγνωση & ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία

✓ Στην ενημέρωση χιλιάδων γυναικών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης

Παραδοσιακές δωρεές…

• Εκτύπωσε το έντυπο δωρεών (θα το βρεις στο Παράρτημα) και συμπλήρωσε τα 

στοιχεία των δωρητών με το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα.

• Κατάθεσε στο λογαριασμό το συνολικό ποσό που συγκεντρώσατε 

• Στείλε στο «Άλμα Ζωής» το συμπληρωμένο έντυπο δωρεών και το καταθετήριο, 

αναγράφοντας το όνομα της ομάδας, με φαξ στο 210 41 80 016 ή με e-mail στο 

ftzin@almazois.gr.

• Μόλις λάβουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία θα σου στείλουμε τις αποδείξεις 

δωρεάς ώστε να τις μοιράσεις στους δωρητές της ομάδας σου!

Στοιχεία Λογαριασμού:  Εθνική Τράπεζα

Αρ. Λογαριασμού: 118/296035-44

ΙΒΑΝ: GR5401101180000011829603544

* Διαχειριστικός Έλεγχος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»:

mailto:ftzin@almazois.gr


Χρήσιμες συμβουλές για την ομάδα σου!

✓ Συγκέντρωσε τα μέλη της ομάδας σου και σκεφτείτε ιδέες για να ξεχωρίσετε

την Ημέρα του Αγώνα. Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα πρωτότυπο πλακάτ με το

όνομα της ομάδας σας!

✓ Προμηθεύσου το ειδικό αυτοκόλλητο «Τρέχω για…»

και γράψτε με τα μέλη της ομάδας σου τα δικά σας

μηνύματα

✓ Ενημέρωσε όλα τα μέλη της ομάδας για τις πληροφορίες που αφορούν στον

Αγώνα.

✓ Την Ημέρα του Αγώνα δώστε ραντεβού σε ένα ορισμένο σημείο και ελάτε

ομαδικά να ζήσετε την μοναδική εμπειρία του 11ου Greece Race for the Cure

® !

✓ Φωτογραφηθείτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Ζαππείου και περάστε

ένα ομαδικό μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!!!



Διαγωνισμός Ομάδων

Πόσες εγγραφές μπορείς να κάνεις στην ομάδα σου;

Όσοι «τρέχουν» για το Greece Race for the Cure® ανταμείβονται!

Γράφτηκες με την ομάδα σου στο Greece Race for the Cure;

Μπορείς να συμμετέχεις ενεργά στον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο του 

μαστού!

Κάνε τις περισσότερες εγγραφές στην ομάδα σου και κέρδισε το συλλεκτικό T-

shirt του Αγώνα με υπογραφές των ambassadors του Αγώνα, το ειδικό race kit

και πολλές εκπλήξεις!!

Όροι συμμετοχής:

• Θέμα : Κάνε τις περισσότερες εγγραφές στην ομάδα σου και κέρδισε δώρα 

από το Greece Race for the Cure®

• Ποιος συμμετέχει: Κάθε μέλος σε όλες τις ομάδες άνω των 50 ατόμων οι 

οποίες ανήκουν στις κατηγορίες Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

Γυμναστήρια΄/Αθλητικοί Σύλλογοι και έχουν κάνει εγγραφή στο Greece 

Race for the Cure® έως 23/9/2019

• Διάρκεια: έως 23/9/2019 και ώρα 23:59

• Διαδικασία: Κάθε μέλος που συμμετέχει σε ομάδα στις κατηγορίες 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Γυμναστήρια΄/Αθλητικοί Σύλλογοι , μπορεί να κάνει 

εγγραφή στον Αγώνα ή στον Περίπατο για όσα περισσότερα άτομα μπορεί.

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό ομάδων, ο αρχηγός κάθε ομάδας που 

αποτελείται από 50 και πάνω μέλη, χρειάζεται να συμπληρώσει την 

παρακάτω φόρμα:



Μεγαλύτερες Ομάδες ανά κατηγορία για το 2018



Η προσφορά σας αναγνωρίζεται!



Παραλαβή υλικού

Το υλικό της ομάδας (μπλούζα, καπέλο, αριθμός συμμετοχής) μπορεί να παραλάβει ο

Αρχηγός για όλα τα μέλη ή κάθε μέλος μόνο του από τα ακόλουθα σημεία:

Σημείο παραλαβής «Άλμα Ζωής»

3ης Σεπτεμβρίου 68, Ισόγειο,

Αθήνα

2/9/2019 – 26/9/2019

Δευτέρα – Παρασκευή

10.00π.μ. – 18:00.μ.
Ζάππειο Μέγαρο 28/9/2019: 12.00μ.μ. – 18.00μ.μ.

Χρονομέτρηση
Τα μέλη της ομάδας που έχουν επιλέξει τον Αγώνα Δρόμου των 10χλμ ή των 5χλμ, θα 

μπορούν να παραλάβουν το chip χρονομέτρησης από:

1. Σημείο παραλαβής «Άλμα Ζωής» (3ης Σεπτεμβρίου 68 , Αθήνα, Ισόγειο) από 2/9/2019 –

26/9/2019, 10:00 – 18:00μ.μ. 

2. Περίπτερο εγγραφών μας στο Ζάππειο, το Σάββατο 28/9/2019, 12:00 – 18:00μ.μ. 

Σημαντικές ημερομηνίες

Όλες οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι:

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Φέτος, με την ευγενική χορηγία της Synergy, μπορούμε να σας αποστείλουμε το υλικό της 

ομάδας σας στο χώρο σας -ισχύει μόνο για ομάδες με ελάχιστο αριθμό 100 συμμετοχών.

Η μεταφορά θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με την υπεύθυνη των ομαδικών εγγραφών 

και η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται βάσει του προγράμματος δρομολογίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/09/2019 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/09/2019 

ΤΡΙΤΗ 17/09/2019 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/09/2019 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/09/2019 

ΤΡΙΤΗ 24/09/2019 

ΤΕΤΑΡΤΗ  25/09/2019 

 



Σημεία εγγραφών

Σημείο εγγραφών Διάρκεια

The Mall Athens

Ανδρέα Παπανδρέου 35,

Μαρούσι

9/9 – 21/9

Δευτέρα - Σάββατο

11:00-20:00

Hondos Center Ερμού

Ερμού 39,

Σύνταγμα

9/9 – 21/9

Δευτέρα - Σάββατο

11:00-20:00

Athens Metro Mall

Λεωφ.Βουλιαγμένης 276,

Άγιος Δημήτριος

9/9 – 21/9

Δευτέρα - Σάββατο

11:00-20:00

Hard Rock Café 

Αδριανού 52, 

Μοναστηράκι

1/9 – 23/9

Δευτέρα – Κυριακή 

10.00 – 23.00



Κανονισμοί

• Ο ελάχιστος αριθμός μελών σε μια ομάδα είναι τα 10 άτομα!

• Η ημερομηνία λήξης των ομαδικών εγγραφών είναι η 23η Σεπτεμβρίου 

(23:59μμ).

• Το κόστος εγγραφής είναι 6€/άτομο για τον περίπατο των 2χλμ, 8€/άτομο για 

τον Αγώνα Δρόμου των 5χλμ και 10€/άτομο για τον 33ο Γύρο της 

Αθήνας,10χλμ

• Τα μέλη της ομάδας που θέλουν να τρέξουν στον Αγώνα Δρόμου των 10χλμ 

ή των 5χλμ μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μόνο:

- Ηλεκτρονικά στο www.greecerace.gr 25/6/2019-23/9/2019

• Κάθε μέλος της ομάδας είναι απαραίτητο να συμπληρώσει ότι συμφωνεί και 

αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής

• Όταν ο Αρχηγός της Ομάδας αναλαμβάνει να γράψει ο ίδιος μέλη στην 

ομάδα του οφείλει να τα ενημερώσει για τους όρους συμμετοχής και να 

εξασφαλίσει ότι συμφωνούν και έχουν υπογράψει τους όρους Συμμετοχής. 

• Στην περίπτωση που ο αρχηγός της ομάδας εγγράψει μέσω Internet μέλη 

στην ομάδα του οφείλει να τα ενημερώσει πρώτα για τους όρους 

συμμετοχής και να λάβει τη συναίνεσή τους για να χρησιμοποιήσει τα 

στοιχεία τους για την εγγραφή τους στον Αγώνα

• Τα μέλη της Ομάδας μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό είδος συμμετοχής

(π.χ. κάποια να επιλέξουν τον Περίπατο 2χλμ και κάποια τον Αγώνα Δρόμου 

των 10χλμ ή των 5χλμ).

• Μπορούν να γραφτούν ως μέλη στην Ομάδα και άτομα τα οποία δεν θα 

παρευρεθούν στο Ζάππειο την Ημέρα του Αγώνα.

• Όταν έχουν γίνει δωρεές από τα μέλη μίας ομάδας, οι αποδείξεις 

αποστέλλονται στον Αρχηγό της Ομάδας κι εκείνος τις διανείμει στα 

αντίστοιχα άτομα

• Οι διοργανωτές του Αγώνα Greece Race for the Cure ® εγγυώνται ότι οι 

πρώτοι 40.000 συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του Αγώνα. 

sos
Oι Αγώνες Δρόμου 10χλμ, 5χλμ και ο Περίπατος 

2χλμ έχουν διαφορετική ώρα εκκίνησης και 

διαφορετική διαδρομή!!! 

Δείτε τους χάρτες στις σελίδες 22-24

http://www.greecerace.gr/


Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου παράλληλες δράσεις για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού και πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
θα λάβουν χώρα στο Ζάππειο! Έλα κι εσύ! Περισσότερες
πληροφορίες για το Πρόγραμμα του Σαββάτου μπορείς να βρεις εδώ.

https://www.greecerace.gr/savvato-proagwgi-prolipsis-ygeias-mastou/


ΕΝΤΥΠΟ ΔΩΡΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

Όνομα Ομάδας:_________________________________________________________________

Στόχος Συνολικού Ποσού Δωρεών:  ________________________

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Διεύθυνση Δωρεά 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΩΝ 

Συνολικό Ποσό Δωρεών: 

  

 



Χάρτης διαδρομής για αγώνα δρόμου 10χλμ

33Ος ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 10χλμ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ 08:30

Βασ. ΑΜΑΛΙΑΣ----ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ----28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ(ΔΕΞΙΑ)----ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ----

Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ----(ΚΟΜΒΟΣ HILTON ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ)----Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ(

ΡΕΥΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ )----( ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ )----ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ(ΔΕΞΙΑ)----Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ( μεσαία

λωρίδα) )---ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ ( ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) ----Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ----ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

----ΣΤΗ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ στη δεξιά λωρίδα)– ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ----

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ( ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ)----Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ)----

ΚΟΜΒΟΣ HILTON ( ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΗΣ Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ )----

Λ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ ( ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ )



Χάρτης διαδρομής για αγώνα δρόμου 5χλμ

ΑΓΩΝΑΣ 5χλμ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:30

Βασ. Αμαλίας- Βασ Σοφίας- αναστροφή Πλατεία Μαβίλη- Βασ. Σοφίας- Βασ. 

Κων/νου- Βασ. Ολγας (Τερματισμός)



Χάρτης διαδρομής για περίπατο 2χλμ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 2χλμ- ΕΚΚΙΝΗΣΗ 11:30

Βασ. Αμαλίας – Πανεπιστημιου- Πεσματζόγλου-Σταδίου-Φιλελλήνων-Βασ. 

Αμαλίας- βασ. Ολγας



11ος Αγώνας Greece Race for the Cure®

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

Ζάππειο

Θα είμαστε όλοι εκεί!



29 Σεπτεμβρίου 2019

Αθήνα ◦ Ελλάδα

Φρόσω Τζιντζηροπούλου

Υπεύθυνη Ομάδων

t. 210 41 80 006 (εσωτ. 25) 

f. 210 41 80 016

@ ftzin@almazois.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
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