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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 

Επικοινωνία (12):  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

Αγαπητές οικογένειες, 
 Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας με αθλητικούς φορείς, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 
προπονητές από την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΑΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΚΟΕΑΣ), θα βρίσκονται στο 
σχολείο μας με σκοπό την επισήμανση παιδιών που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στον αθλητισμό. 
 Τα παιδιά Γ και Δ τάξεων των οποίων οι γονείς έχουν υπογράψει τη σχετική συγκατάθεση, θα 
συμμετέχουν σε σύντομες αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν χρονομέτρηση και μέτρηση 
αλμάτων. Οι δοκιμασίες θα γίνονται στην παρουσία εκπαιδευτικών. 
 Οικογένειες που παρέλειψαν να υπογράψουν το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης και επιθυμούν να 
συμμετέχει το παιδί στη δοκιμασία μπορούν να το κάνουν μέχρι τη Δευτέρα ή να ζητήσουν έντυπο από τη 
Γραμματεία. 
  
 
Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος, θα πρέπει να είναι ντυμένα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια. 

 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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