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ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 20ο ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Αγαπητοί συνάδελφοι

 Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, διοργανώνει τον 20ο αγώνα δρόμου Καλαμάτας, 
το Σάββατο 30 Απριλίου 2022. 
 Η Οργανωτική Επιτροπή μας ενημέρωσε σχετικά με το κάλεσμα γιά την συγκρότηση 
Εθελοντικής Ομάδας που θα προσφέρει την βοήθειά της στους συμμετέχοντες, κατά την 
διάρκεια της διαδρομής.
 
 Για δήλωση συμμετοχής στην Εθελοντικής Ομάδα υπάρχει στην ιστοσελίδα sdym.gr η 
σχετική Φόρμα Δήλωσης Εθελοντή. Επίσης η δήλωση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-
mail στο sdymess@yahoo.gr ή info@sdym.gr όπου πρέπει να αναφέρεται ονοματεπώνυμο, 
κινητό τηλέφωνο και e-mail για επικοινωνία.
 Για τη συγκρότηση της Εθελοντικής Ομάδας θα γίνουν οι εξής δύο Συναντήσεις στα νέα 
γραφεία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας στο κτήριο 31 του Ανατολικού Κέντρου:
 1η. Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 στις 6 το απόγευμα, όπου θα δοθούν πληροφορίες σε 
όσους επιθυμούν τη συμμετοχή στην Εθελοντική Ομάδα είτε Ατομικά, είτε μέσω Συλλογικών
Φορέων. Οι Σύλλογοι μπορούν να στείλουν εκπρόσωπό τους σε αυτή την ενημερωτική 
συνάντηση.
 2η . Την Τετάρτη 27 Απριλίου στις 6 το απόγευμα, όπου θα παραδοθεί το απαραίτητο υλικό 
(φανέλα Εθελοντή και όπου είναι αναγκαίο γιλέκο και σημαία). Σε αυτή τη συνάντηση είναι 
απαραίτητη η παρουσία όλων των Εθελοντών γιατί θα δοθούν όλες οι οδηγίες και θα οριστεί 
η θέση και η αρμοδιότητα του καθενός.
 
 Καλούμε όσους συναδέλφους έχουν την διάθεση, να δηλώσουν συμμετοχή στην 
Εθελοντική Ομάδα, να μας ενημερώσουν ώστε να συμμετέχουμε ως Σύλλογος.
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,                    

                        ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΤΟΥ Π.Τ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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