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Προσκαλείστε να συνοδεύσετε την αποστολή του Κορνέσιου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Βάλτε τη 

φαντασία σας και δημιουργείστε μια αμφίεση που να έχει θέμα τα Ολυμπιακά Αθλήματα και πάμε να 

σηκώσουμε το πρώτο βραβείο στην καρναβαλίστικη παρέλαση της Αγλαντζιάς! 

 

Στίβος         Μποξ            Καλαθόσφαιρα       Κολύμπι                   Άρση Βαρών 

Ιππασία       Τζούντο          Πετόσφαιρα         Ρυθμική Γυμναστική       Ποδηλασία 

Ξιφασκία      Ταε Κβο Ντο     Χειροσφαίρηση      Τένις                      Κανό/Καγιάκ 

Τοξοβολία     Πάλη             Ποδόσφαιρο         Μπάντμιντον              Χόκεϋ 

                                                 Πιγκ Πονγκ               και Cheerleaders 

Φορέστε τη στολή του αγαπημένου σας αθλήματος και μια αστεία περούκα, εμπνευστείτε από τα Ολυμπιακά 

Αθλήματα αυτοσχεδιάστε και ελάτε να περάσουμε υπέροχες στιγμές γεμάτες γέλιο και τρέλα! 

 

Μέλη του Συνδέσμου Γονέων θα συνοδεύσουν την ομάδα, αλλά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη επιτήρησης 

των παιδιών κατά τη διάρκεια της παρέλασης, γι΄αυτό τα παιδιά είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από τους 

γονείς τους!  

 Οι γονείς εκτός από αθλητές και αθλήτριες μπορούν να ντυθούν Ιάπωνες ή Γκέισες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Από την αποστολή δεν θα απουσιάζει και η Ολυμπιακή 

Φλόγα, γι αυτό εάν υπάρχουν κορίτσια που έχουν στολή 

αρχαίας ελληνίδας μπορούν την φορέσουν.                     

 

 Το κόστος συμμετοχής είναι €3 το άτομο και η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να επιστραφεί με 

το αντίστοιχο ποσό στο κουτί του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19/2/2020. 

Λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα και το χώρο συγκέντρωσης θα σας δοθούν αργότερα όταν 

έχουμε ενημέρωση από τους διοργανωτές. 

 

 

 



  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

Επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση που διοργανώνει ο Δήμος Αγλαντζιάς στις 23 

Φεβρουαρίου 2020, 12:00 μμ. 

Συνολικός αριθμός ατόμων που θα συμμετέχουν:    Παιδιά  ……….….  Ενήλικες …………. 

 

Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα: ............................................................ 

Τηλέφωνο: ............................. 

Όνομα Παιδιού/ιών:………………………………………………………………. 

Τάξη:……………………………….. 

 

Επισυνάπτουμε το ποσό των €……………..  για τη συμμετοχή (€3 το άτομο). 

(Παρακαλώ όπως εσωκλείσετε το ακριβές ποσό και επιστρέψετε τη Δήλωση στο κουτί του Συνδέσμου το αργότερο 

μέχρι την Τετάρτη 19/2/2020. Τυχόν ρέστα θα θεωρούνται εισφορά για την στήριξη των άπορων παιδιών του 

σχολείου μας). 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:…………………………………… 


