
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

του 3ου ποδοσφαιρικού παιδικού τουρνουά «Σκοράρουµε για το Χαµόγελο» 

Ο Εθελοντικός Οργανισµός για τα παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού», σας προσκαλεί την 
Πέµπτη 10, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016, να παρακολουθήσετε 
το 3ο Παιδικό Ποδοσφαιρικό τουρνουά «Σκοράρουµε για το Χαµόγελο», µεταξύ δηµοτικών 
σχολείων και Ακαδηµιών όλου του Νοµού, στο  Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.  

Πρόκειται για µία διοργάνωση του Εθελοντικού Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
σε συνδιοργάνωση µε την Επιτροπή Εθνικού Καυτανζόγλειου Σταδίου, την Μητροπολιτική 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας και την 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας. Το τουρνουά τελεί υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

1. Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016: Από ώρα 09.00 µέχρι ώρα 13.00΄, θα αγωνιστούν 
ποδοσφαιρικές οµάδες των δηµοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.  Στις  13,15΄περίπου 
θα ξεκινήσει η απονοµή επαίνων και πλακετών,  σε όλα τα παιδιά και τις οµάδες που 
αγωνίστηκαν.    

2. Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2016: Από ώρα 09.00 µέχρι ώρα 13.00΄, θα αγωνιστούν 
ποδοσφαιρικές οµάδες των δηµοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.  Στις  13,15΄περίπου 
θα ξεκινήσει η απονοµή επαίνων και πλακετών,  σε όλα τα παιδιά και τις οµάδες που 
αγωνίστηκαν.      

3. Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016: Από ώρα 09.00 µέχρι ώρα 16.00 θα αγωνιστούν οι 
οµάδες των Ακαδηµιών της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η απονοµή επαίνων 
και πλακετών στις Ακαδηµίες.  Στις  16.30΄  περίπου  θα ξεκινήσει η απονοµή πλακετών 
στους συνδιοργανωτές, συµµετέχοντες και χορηγούς  του τουρνουά.    

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

 Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, θα υπάρχουν και θα είναι προσβάσιµες σε όλους, 

σηµαντικές εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους του Καυτανζογλείου Σταδίου, από Φορείς, 

Υπηρεσίες & Συλλόγους του Νοµού. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, το Γ΄ Σώµα Στρατού, η 113 Πτέρυγα Μάχης, η 

Ναυτική ∆ιοίκηση Β. Ελλάδας, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών 

& Μουσείο Τεχνολογίας Noesis, η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης, ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός, το Σώµα Προσκόπων, η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδας και o Φορέας 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας θα βρίσκονται στο χώρο και θα 

προσδώσουν µια ατµόσφαιρα εκπαιδευτικού, ενηµερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

 

                       Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. 
 
                            Aς είµαστε όλοι εκεί! «Αν ενωθούµε όλοι………, θα τα καταφέρουµε» 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
“Το Χαµόγελο του Παιδιού», τηλ. 2310 250160, thessaloniki@hamogelo.gr 
 
 
 
 
 
 



Χορηγοί Επικοινωνίας: 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
Υποστηρικτές:  
 

                        
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
               


