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ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ-PROTERGIA  

ΤΝΕΧΙΖΕΙ ΣΗΝ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΡΕΙΑ …  

ΜΕ ΣΟ “FAMILY OLYMPICS” & ΣΟ“FAMILY RUN+FUN”  
 

Μια νέα πρωτοποριακή διοργάνωση με αλληλουχία δράσεων, ειδικά σχεδιασμένων για οικογένειες και 

παιδιά, ενώνει τα βήματα και τον ενθουσιασμό μικρών και μεγάλων με εκείνα της Ολυμπιακής μας 

οικογένειας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την τεράστια επιτυχία του “1ου Olympic Day Run”, καθώς και της τελετής βράβευσης 

Ολυμπιονικών και μελών της Ολυμπιακής οικογένειας που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο εορτασμού της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2018, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia συνεχίζει το δυναμικό του 

πρόγραμμα με το “Family Olympics...Run+Fun”, που διοργανώνει με την υποστήριξη της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας!!! 

Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένες για οικογένειες, εκπαιδευτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα εκδηλώσεων, που ανεβάζουν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, δημιουργώντας μια 

απολαυστική... Ολυμπιακή εμπειρία, για μικρούς και για μεγάλους! Σο “Family Olympics” σχεδιάστηκε 

με κίνητρα ταυτόχρονης συμμετοχής γονέων και παιδιών, ώστε να απαντά στις ανάγκες της 

σύγχρονης οικογένειας, ωθώντας σε κοινή άθληση και ψυχαγωγία, μέσα στη φύση και δίπλα στο 

υδάτινο στοιχείο της πόλης. 

Σο “Family Run” απόσταση 1,5χλμ. θα διεξαχθεί στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, δίνοντας τον 

παλμό στην ημέρα που είναι αφιερωμένη στην κίνηση δίχως αυτοκίνητα … ενώ τέλος, η ημέρα θα 

ολοκληρωθεί με το “Family Fun” μια ανοικτή για όλους μουσική εκδήλωση που θα χαρίσει σε μικρούς 

και μεγάλους, άφθονο κέφι και χορό !!! 

Ο εορτασμός της ημέρας, που γίνεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης και της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας αθλητισμού “Be active” πραγματοποιείται χάρη στην ενέργεια που μας χαρίζει ο 

Ονομαστικός Φορηγός του Ολυμπιακού μας Μουσείου και Φρυσός Φορηγός της Δράσης 

“Sports+Peace”, η εταιρία PROTERGIA. 

 

Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ τρέχουμε μαζί, με όλη μας την ενέργεια... με οδηγό την 

Protergia !!!! 
 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: pr@olympicmuseum.org.gr /  Σ 2310 968531 
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ΣΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ-PROTERGIA  

ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ  

ΓΙΟΡΣΑΖΕΙ ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 

 

Σην Κυριακή 23 επτεμβρίου, ο αθλητισμός σταθερά συνδεδεμένος με τις πανανθρώπινες αξίες, και 

δη την Ειρήνη, όπως ορίζει η ιδέα του Ολυμπισμού ενώνει μικρούς και μεγάλους για τον εορτασμό της 

Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Σο Ολυμπιακό Μουσείο-

Protergia, τιμώντας σταθερά τις Ολυμπιακές αξίες διοργανώνει μια διπλή γιορτή που επιφυλάσσει 

αξέχαστες Ολυμπιακές εμπειρίες για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους του στη νέα εκπαιδευτική 

και αθλητική δράση “Family Olympics 2018” !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σα πάρκα της νέας παραλίας, ως πυλώνες δροσιάς και πρασίνου, άθλησης και κίνησης, αλλά πάνω από 

όλα ως τόποι κοινωνικής συνύπαρξης θα διαμορφώσουν το ιδανικό σκηνικό για τη συνάντηση 

εκατοντάδων οικογενειών στις αθλητικές δραστηριότητες και αθλοπαιδιές του Ολυμπιακού Μουσείου-

Protergia. Οι υπαίθριοι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου της νέας παραλίας …θα 

μεταμορφωθούν σε χώρους δυναμικής άσκησης και δοκιμής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 

αθλημάτων με τη συμμετοχή αθλητικών συλλόγων και διακεκριμένων αθλητών και προπονητών!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί τη χαρά του αθλητισμού και να στείλουμε μήνυμα 

αλληλοκατανόησης και αρμονικής συνύπαρξης!! 

 

Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ αθλούμαστε οικογενειακά !!!! 
 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: pr@olympicmuseum.org.gr /  Σ 2310 968531 
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ΣΟ “SUMMER CAMP” ΣΟΤ  ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ-PROTERGIA  

ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΗΕ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ...  

ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΣΟ ΡΑΝΣΕΒΟΤ ΣΟΝ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ!!!  
 

Σην Παρασκευή 6 Ιουλίου, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia αποχαιρέτησε τους μικρούς του φίλους με 

το απολαυστικό 4ο “Summer Camp”, το καινοτόμο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα 

ολοήμερης διάρκειας του Ολυμπιακού Μουσείου-Protergia που έδωσε για άλλη μια χρονιά τον παλμό 

στην εντυπωσιακότερη απόδραση...εντός πόλεως! Η πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών Olympic Camps, που καθιέρωσε κατ' αποκλειστικότητα 

το Ολυμπιακό μας Μουσείο, συνέστησε ένα άκρως ευφάνταστο και δημιουργικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, που ενδυναμώνει την προσωπικότητα του παιδιού, αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή του και 

καλλιεργεί την έμφυτη περιέργειά του για μάθηση και δημιουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η νέα Ολυμπιακή παιδική μας ομάδα, ολοκλήρωσε και τις τρεις εβδομάδες του εκπαιδευτικού 

προγράμματος “Summer Camp”, γεμάτη ενθουσιασμό και προσμονή για το επόμενο “Olympic Camp”! 

Μετά από αίτημα των γονέων και των παιδιών, το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia πρόκειται να 

υλοποιήσει, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το 2ο “Extra Summer Camp”, το νέο Camp του 

Μουσείου που έγινε θεσμός! Σο 2ο “Extra Summer Camp” πρόκειται να διεξαχθεί στις 3-7 επτεμβρίου, 

από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων 

ημερών συμμετοχής. 

Απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών. 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: edu1@olympicmuseum.org.gr   /   Σ 2310 968531 
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