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Αξιότιμοι 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και ημών προσωπικά, επιτρέψτε μας να σας συγχαρούμε για ακόμη μια 

φορά για το εξαίρετο έργο σας και να σας καταθέσουμε δια της παρούσης πρόσκληση δυναμικής συμμετοχής στο 

3ο “Olympic Day Run” Greece, το επίσημο δρομικό γεγονός της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας, που γίνεται 

για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. 

Μετά από την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων ετών, το Ολυμπιακό Μουσείο σχεδιάζει, για 3η συνεχή χρονιά 

το “Olympic Day Run” Greece.  Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2020, 

το Ολυμπιακό Μουσείο εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό, τον “Ολυμπιακό Μήνα” και πραγματοποιεί μια σειρά 

εκδηλώσεων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθόλη τη διάρκεια αυτού. Ο 

“Ολυμπιακός Μήνας” πραγματοποιείται με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της Ολυμπιακής Hμέρας, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική και την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον 

ΣΕΓΑΣ, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπισμού OLYMPiA, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και με την υποστήριξη 

πλήθους θεσμικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Οι εκδηλώσεις του “Ολυμπιακού Μήνα” έχουν μεταφερθεί ημερολογιακά και διαμορφώνονται ως εξής: 
 

Α) Τετάρτη 26 Αυγούστου, Πολιτιστική Εκδήλωση (μουσική, θεατρική και εικαστική) στον υπαίθριο χώρο του 

Δημαρχείου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την κήρυξη της διεξαγωγής του 3ου Olympic Day Run 

Greece, στην Ολυμπιακή μας πόλη. 

Β) Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το “Olympic Projection & Music Hits”, πολιτιστική εκδήλωση με εικαστική βιντεοπροβολή 

και μουσική, εμπνευσμένη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνει στον Α' προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

Γ) Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το 3ο “Olympic Day Run” Greece, το επίσημο δρομικό γεγονός για τον εορτασμό της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, με τη διοργάνωση αγώνων 5km & 1,5km και για πρώτη φορά φέτος και 10km, με τη 

συμμετοχή σύσσωμης της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας. 

Δ) “Βραβεία Ολυμπισμού”, Τιμητική Εκδήλωση Βράβευσης μελών της Ολυμπιακής και της εν γένει αθλητικής μας 

οικογένειας, / Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές και Αθλητικές εκδηλώσεις εντός των χώρων του Ολυμπιακού Μουσείου, 

ειδικά αφιερωμένες στους Χορηγούς και Υποστηρικτές του ''Olympic Day Run'' Greece. 

Με όραμα να τιμήσουμε όλοι μαζί στην Ολυμπιακή οικογένεια την Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα, σας 

προσκαλούμε να συμμετέχετε δυναμικά με τα μέλη σας, δημιουργώντας running team και προβαίνοντας σε 

ομαδική εγγραφή μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ομάδες άνω των 25 μελών θα 

συμπεριληφθούν στους “Φορείς Δυναμικής Συμμετοχής” του 3ου “Olympic Day Run” GREECE. 

Με την ελπίδα αποδοχής της πρότασης συνεργασίας μας και συμπόρευσης στην προσπάθεια ανάδειξης της χώρας 

μας στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη, ευχόμαστε σε εσάς και τους συνεργάτες σας, καλή δημιουργική συνέχεια. 
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