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www.greecerace.gr

Μπαίνοντας στην αρχική σελίδα πατάτε το κουμπί «Πάρε
μέρος στον αγώνα».

http://www.greecerace.gr/


Ως Αρχηγός Ομάδας έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την
ομάδα σας και να είστε ο διαχειριστής της. Για τη
Δημιουργία Ομάδας επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο.



Συμπληρώνετε το Όνομα και το Επίθετό σας στα αντίστοιχα
πεδία και στη συνέχεια εισάγετε και επιβεβαιώνετε την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στα αντίστοιχα πεδία καθώς
επίσης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.



Στη συνέχεια πληκτρολογείτε στο πεδίο «Όνομα
ομάδας» το όνομα που θέλετε να έχει η ομάδα σας και
επιλέγετε το κουτάκι «Θέλω η ομάδα μου να είναι ορατή
στην ιστοσελίδα Race for the Cure®», εφόσον το
επιθυμείτε.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» είναι ο προεπιλεγμένος Σύλλογος που
υποστηρίζεται στην Ελλάδα επομένως περνάτε στο
επόμενο βήμα.



Αφού συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου, το φύλο και
την ηλικία σας στα αντίστοιχα πεδία, επιλέγετε το μέγεθος
και το χρώμα της μπλούζας που επιθυμείτε από τις
διαθέσιμες επιλογές καθώς επίσης και το είδος της
διαδρομής που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. H ροζ
μπλούζα είναι διαθέσιμη μόνο για γυναίκες που έχουν βιώσει
την εμπειρία του καρκίνου του μαστού.

Σημαντική σημείωση: Οι διαθέσιμες διαδρομές είναι:

• Αγώνας Δρόμου (€10.00)
• Περίπατος (€8.00)
• Digital (€8.00) (μπορείτε να τρέξετε ή να περπατήσετε

σε όποιο σημείο/πόλη επιθυμείτε)

Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε όσα επιπλέον μέλη
επιθυμείτε στην ομάδα σας πατώντας το κουμπί
«Προσθέστε μέλος» και συμπληρώνοντας το
Ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση email, το τηλέφωνο,
το φύλο, την ηλικία, το είδος διαδρομής και το μέγεθος
μπλούζας που επιθυμεί κάθε συμμετέχων.



Μπορείτε, εάν θέλετε, να προσθέσετε το λογότυπο ή
κάποια χαρακτηριστική φωτογραφία (διαστάσεις
800x800) της ομάδας σας.

#GRFC2022



Θυμηθείτε να 
συμφωνήσετε 
με τους όρους 

και την 
πολιτική 

απορρήτου!

Στο συγκεκριμένο πεδίο, εάν επιθυμείτε
να λάβετε το υλικό της ομάδας σας
ταχυδρομικά με δική σας χρέωση,
συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία για τη
διεύθυνση αποστολής.

Εάν, όμως, επιθυμείτε να τα παραλάβετε από το pick-up point
του Συλλόγου «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» επιλέξτε το κουτάκι
«Συνεχίστε χωρίς αποστολή t-shirt» και επικοινωνήστε
με το ftzin@almazois.gr για την παραλαβή του υλικού σας.

mailto:ftzin@almazois.gr


Εάν επιθυμείτε αποδεικτικό δωρεάς για τις συμμετοχές
σας, συμπληρώστε το αντίστοιχο κουτάκι και προχωρήστε
σε πληρωμή.



ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

- Χρεωστική / πιστωτική κάρτα (Credit Card)

- PayPal

- Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (Bank Transfer)

Tip:
Προτιμήστε τη 

χρήση κάρτας για 
μεγαλύτερη 

ευκολία



Εφόσον επιλέξετε την πληρωμή είτε μέσω κάρτας (Credit
Card), είτε μέσω PayPal, επιλέξτε από το πεδίο κάτω δεξιά
την αγγλική γλώσσα και την ελληνική αντίστοιχα και
στη συνέχεια προχωρήστε στη συμπλήρωση των
στοιχείων της κάρτας σας.

Πληρωμή μέσω κάρτας (Credit Card) ή μέσω PayPal



Εάν επιλέξτε την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό (bank transfer), θα χρειαστεί να
συμπληρώσετε το e-mail σας στο αντίστοιχο πεδίο,
ώστε να λάβετε σχετικές πληροφορίες και να
ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
(Bank Transfer)



Το e-mail που θα λάβετε θα έχει την ακόλουθη μορφή:

!SOS! 
Ελέγξτε μήπως το e-mail έχει 

πάει στην ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία σας



Για να είναι έγκυρη η πληρωμή σας μέσω bank transfer
χρειάζεται να:

Α) καταχωρήσετε σωστά το IBAN που θα λάβετε στο e-mail
σας

Β) καταχωρήσετε σωστά τον BIC κωδικό που θα λάβετε 

Γ) καταχωρήσετε σωστά τον κωδικό αναφοράς που θα 
λάβετε (είναι εξατομικευμένος για κάθε συναλλαγή). 
SOS: πληκτρολογήστε τα σύμβολα ακριβώς όπως τα 
βλέπετε στον κωδικό που θα λάβετε

Δ) να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας εντός της 
προθεσμίας που θα δείτε στο e-mail που θα λάβετε

Σημείωση: Οι εγγραφές σας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Αγώνα μόνο όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή σας. Όταν
πρόκειται για bank transfer αυτό μπορεί να διαρκέσει από 4
έως 10 μέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Με την εγγραφή σας θα λάβετε έναν κωδικό με τον οποίο
μπορείτε να διαχειριστείτε τη σελίδα σας και μπορείτε να
εγγράψετε νέα μέλη στην ομάδα σας ή να τους στείλετε
τον κωδικό ώστε να γραφτούν μόνα τους.

Διαφορετικά, εάν κάποιος επιθυμεί να γραφτεί στην ομάδα
σας θα σας ζητήσει έγκριση η οποία θα σας έρθει σε e-mail
και στη συνέχεια, εφόσον δώσετε την έγκριση σας, θα
μπορεί να γραφτεί στην ομάδα σας.



Μπορείτε να εκτυπώσετε τον αριθμό συμμετοχής σας
χρησιμοποιώντας τον κωδικό της ομάδας από το αντίστοιχο
πεδίο γράφοντας το μήνυμα που επιθυμείτε!



Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους και γνωστούς να
γίνουν μέλη της ομάδας σας στέλνοντας τους πρόσκληση
μέσω e-mail!



Μπορείτε να διαχειριστείτε τη σελίδα της ομάδας σας και να
στέλνετε e-mail στα εγγεγραμμένα μέλη της ομάδας σας!



Τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να αφήνουν το μήνυμα τους
ή φωτογραφίες στη σελίδα της ομάδας!



Στο πεδίο «Ομάδες» επιλέγοντας την Ελλάδα, μπορείτε
να δείτε τις ομάδες που στηρίζουν το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» και
πατώντας μέσα στην εικόνα κάθε ομάδας μπορείτε να
δείτε το αριθμό των συμμετεχόντων, την οικονομική
συνεισφορά κάθε ομάδας και τα μηνύματα των μελών
της!

Δοκιμή



Ευρωπαϊκός χάρτης εγγραφών σε 
πραγματικό χρόνο



Τρόποι για να γίνετε μέρος του Greece Race for 
the Cure® 



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:chmitsi@almazois.gr
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