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10ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος
 Παράλληλοι Αγώνες - 21 Απριλίου 2019

 10th Poseidon Athens Half Marathon & Other Races  

                                            
                    

 H πρωταθλήτρια Μαρία Πολύζου γίνεται πρέσβειρα του επετειακού 10ου
Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου!

Την Κυριακή 21 Απριλίου με την ομάδα της, θα τρέξει ξανά  για το «Όραμα
Ελπίδας» και θα στείλει μήνυμα υποστήριξης  όλων των γυναικών δρομέων.

Είναι μία από τις πιο πιστές αθλήτριες του Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου. Σχεδόν
κάθε χρόνο δίνει το παρόν στους αγώνες μας, αποτελώντας ένα λαμπρό αθλητικό
παράδειγμα για τους υπόλοιπους δρομείς κι υπηρετώντας κοινωνικούς, ανώτερους
σκοπούς. Φέτος, η Μαρία Πολύζου, η πανελληνιονίκης δρομέας, κάτοχος του
πανελληνίου ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών, θα στηρίξει τον 10ο Ποσειδώνιο
Ημιμαραθώνιο, ξανά από τη θέση της πρέσβειρας της διοργάνωσης! 

  
Η κορυφαία ελληνίδα μαραθωνοδρόμος θα είναι παρούσα σε όλα τα σημαντικά για
τον Ποσειδώνιο ραντεβού στην πορεία της προετοιμασίας της διοργάνωσης,
χαρίζοντας λίγη από την αύρα της στους αγώνες. Παράλληλα, την Κυριακή 21
Απριλίου μαζί με την ομάδα της Marathon Team Greece by Maria Polyzou, θα
στηθεί στην γραμμή της εκκίνησης στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, συμμετέχοντας σχεδόν σε όλες τις διαδρομές που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ημέρας. 

  

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ο στρατηγικός σύμμαχός μας που
καλύπτει για 10 χρόνια υγειονομικά τους αγώνες.

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, παράρτημα Πειραιά, είναι από την αρχή κύριος αρωγός Πρώτων
Βοηθειών, όπως και φέτος, στον αγώνα δρόμου.

Αποτελεί ένα από τα τρία ένστολα Σώματα Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, μαζί με τους Εθελοντές Νοσηλευτικής και τους Εθελοντές Κοινωνικής
Πρόνοιας. Δραστηριοποιείται σε 35 Περιφερειακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα και
αριθμεί περί τις 4.500 εν ενεργεία Εθελοντές Πρώτων Βοηθειών, Ναυαγοσώστες,
Εθελοντές Ιατρούς, Εθελοντές Εκπαιδευτές και Ειδικούς Συνεργάτες. Σήμερα
αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ενεργή Εθελοντική Οργάνωση Πρώτων Βοηθειών,
Διάσωσης και Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, ενώ διευρύνει την δράση του μέσω
διακρατικών συνεργασιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαθέτει πιστοποιητικό
ποιότητας ISO 9001-2015 για την εκπαίδευση όλων των Εθελοντών, αλλά και των
πολιτών

  
Πληροφορίες - Εγγραφές:  http://www.poseidon-athenshalfmarathon.com/
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Συνδεθείτε μαζί μας

  

Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος Αθήνας - Παράλληλοι Αγώνες & Εκδηλώσεις

Poseidon Athens Half Marathon, Greece

https://www.poseidon-athenshalfmarathon.com/

information@poseidon-athenshalfmarathon.com

Αν δεν επθυμείτε να λαμβάνετε το email  με τα newsletters από τον Ποσειδώνιο
Ημιμαραθώνιο, , πατήστε εδώ για την οριστική διαγραφή σας - If you no longer wish to receive
email from Poseidon Athens Half Marathon, unsubscribe here
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