Ακινα, 15 Μαρτίου 2018
Δελτίο Τφπου
Θέμα: ΟΠΑ Run: Ένασ Αγώνασ Δρόμου για όλουσ από το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο
Αθηνών
Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και θ Περιφζρεια Αττικισ ςυνδιοργανϊνουν για
πρϊτθ φορά τθν Κυριακή 6 Μαΐου 2018 αγϊνα δρόμου 5 χιλιομζτρων και περίπατο 2
χιλιομζτρων ςτο χϊρο του Πεδίου του Άρεωσ με τθν επωνυμία “ΟΠΑ Run”. Η διοργάνωςθ
πραγματοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Οργανιςμοφ Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και
Νεολαίασ του Διμου Ακθναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και του Πανελλθνίου Γυμναςτικοφ Συλλόγου.
Βαςικό ςτόχο του πρϊτου ΟΠΑ Run αποτελεί θ προςπάκεια να δθμιουργθκεί μια καινοφρια
αντίλθψθ για το ιςτορικό Πεδίο του Άρεωσ: αυτι ενόσ χϊρου ευχάριςτου και φιλικοφ προσ
τον επιςκζπτθ, φιλόξενου και δθμιουργικοφ για τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ,
ελκυςτικοφ για τουσ νζουσ και τισ νζεσ, αλλά και τουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ γενικότερα.
Φιλοδοξοφμε θ εκδιλωςθ αυτι, με τθ ςυμμετοχι του μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ των
μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, κυρίωσ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν και πολιτϊν, αφενόσ να
αποτελζςει το ζναυςμα για μια νζα ενεργι ηωι του πάρκου, και αφετζρου να
παροτρυνκοφν οι ςυμμετζχοντεσ να εντάξουν τον ακλθτιςμό και τον υγιεινό τρόπο ηωισ
ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Η ςφλλθψθ τθσ ιδζασ του ΟΠΑRun «ανικει» ςε φοιτθτζσ του
Ιδρφματοσ, οι οποίοι αποτελοφν και τθν κφρια οργανωτικι ομάδα.
Στο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ, τθν Τετάρτθ 28 Μαρτίου ςτισ 10:00 κα πραγματοποιθκεί
εκδιλωςθ με κζμα τον Ακλθτιςμό ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανελλθνίου Γ.Σ. Ομιλθτζσ κα
είναι ο Αλζξθσ Αλεξόπουλοσ, Πρόεδροσ του Πανελλθνίου Γ.Σ. και αςθμζνιοσ πρωτακλθτισ
ςτα 200μ ςτο Ευρωπαϊκό τθσ Στοκχόλμθσ (1996) κακϊσ και ο Κϊςτασ Φιλιππίδθσ,
απόφοιτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και παγκόςμιοσ χρυςόσ πρωτακλθτισ
ςτο άλμα επί κοντϊ (2014). Τισ ομιλίεσ κα ακολουκιςουν ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Πανελλθνίου, ϊςτε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να γυμναςτοφν μαηί.
Τθν προθγοφμενθ μζρα του Αγϊνα, δθλαδι το
Σάββατο 5 Μαΐου 2018, κα
πραγματοποιθκεί το Pasta Party ςτο Εςτιατόριο των Φοιτθτϊν του ΟΠΑ.
Τθν θμζρα του Αγϊνα, τθν Κυριακι 6 Μαΐου, μετά τθν ολοκλιρωςθ των απονομϊν κα
ακολουκιςει ςυναυλία, τθν οποία κα «ανοίξει» θ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων και κα
ακολουκιςουν άλλα γνωςτά μουςικά ςχιματα.

Θα βραβευτοφν οι 3 πρϊτοι άντρεσ και οι 3 πρϊτεσ γυναίκεσ που κα τερματίςουν ςτον
αγϊνα δρόμου των 5χλμ. Οι παροχζσ προσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι οι ακόλουκεσ:
μπλουηάκι ΟΠΑ Run, αρικμόσ ςυμμετοχισ, νερό, αναμνθςτικό μετάλλιο, ςνακ, φφλαξθ
προςωπικϊν αντικειμζνων ενϊ ειδικά ςτουσ δρομείσ του Αγϊνα των 5 χιλιομζτρων θ
διοργάνωςθ παρζχει και υπθρεςία θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ. Η καταλθκτικι
θμερομθνία για τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ορίηεται θ 1θ Μαΐου 2018 ι εκτόσ κι αν τα
ειςιτιρια εξαντλθκοφν νωρίτερα. Οι εγγραφζσ γίνονται θλεκτρονικά μζςω τθσ ςελίδασ
www.ticketmaster.gr , του Τθλεφωνικοφ Κζντρου (με αρικμό: 210 8938111) και του δικτφου
καταςτθμάτων Γερμανόσ/ Cosmote.
Χρυςόσ Χορθγόσ του ΟΠΑ Run είναι το Radisson Blu Park Hotel Athens. Xορθγοί είναι οι:
Coca Cola, Αφοί Χαΐτογλου Μακεδονικόσ Χαλβάσ, Ticketmaster, Μαυρογζνθσ ΑΕ, Thinking
Cup, Steps Productions, Snaphoto.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ: www.aueb.gr/oparun.
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