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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΟΑ 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 

Δευτέρα 29 Μαίου 2017- Παρασκεύη 2 Ιουνίου 2017 

 

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________ 

Διεύθυνση: _______________________________________________________ 

Τηλέφωνο(κινητό): _________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρακαλώ επικοινωνήστε με το πιο κάτω άτομο 

Όνομα: _____________________________________ Τηλέφωνο: ___________ 

Θα ήθελα να συμμετάσχω στην  Παγκύπρια ποδηλατική πορεία ΚΟΑ, «Ποδηλατώ για ένα ευρώ, 

για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία» και να συνοδεύσω  με το ποδήλατο μου την αθλήτρια Μαρίνα 

Θεοδώρου. 

Η οργανωτική ομάδα της πορείας δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν προσωπικά ατυχήματα ή 

προσωπικές δυσκολίες. Σε όλη την διάρκεια της πορείας θα υπάρχει νοσηλευτής και θα 

παρέχονται νερά στους ποδηλάτες. Είμαι υπεύθυνος/η για την διατροφή και ενυδάτωση μου 

κατά την διάρκεια της ποδηλασίας πέραν  του νερού που θα προσφέρεται από την οργανωτική 

ομάδα. Επίσης γνωρίζω ότι πρόκειται για διαδρομές μεγάλου βαθμού δυσκολίας και είμαι σε 

θέση να ποδηλατώ 130-170 km καθημερινά (6-7 ώρες ποδηλασίας ημερησίως) στον ρυθμό που 

θα δίνει η Μαρίνα και θα γίνονται συχνές στάσεις σε σχολεία και κοινοτικά 

συμβουλία/δημαρχεία για την είσπραξη των εισφορών. Το ποδήλατο μου πρέπει να είναι σε 

άριστη κατάσταση και έχουν ελεγχτεί φρένα, ελαστικά, σύρματα, καδένα κτλ. 

Έχουν εξασφαλιστεί ειδικές τιμές για τους συνοδοιπόρους της Μαρίνας για διαμονή σε κάποια 

από τα ξενοδοχεία όπου θα φιλοξενηθεί η ίδια και η ομάδα συνοδείας. 

Η πληρωμή θα γίνει στα ξενοδοχεία κατά την άφιξη. Οι αποσκευές θα μεταφέρονται στο 

αυτοκίνητο συνοδείας. 

Παρακαλώ βάλτε  Χ στις διαδρομές που επιθυμείτε να  συμμετάσχετε και αν θα 

διανυκτερεύσετε το ξενοδοχείο και δωμάτιο της προτίμησης σας.  
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1η Διαδρομή : 29 Μαΐου :  Λευκωσία-  Πεδουλάς : Διανυκτέρευση στον Πεδουλά 

Ξενοδοχείο Ελλύσια  

 • € 35 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 

 • € 45 το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 

 

2η Διαδρομή : 30 Μαΐου: Πεδουλάς-Πάφος : Διανυκτέρευση στην Πάφο 

Ξενοδοχείο PanDream 

 • € 56 Μονόκλινο δωμάτιο με πρόγευμα  

              • € 55 Δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα 

 • € 67 Δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα 

 

3η Διαδρομή : 31 Μαΐου: Πάφος-Λεμεσός : Διανυκτέρευση στην Λεμεσό 

 

4η Διαδρομή : 1 Ιουνίου: Λεμεσός- Αγία Νάπα:  Διανυκτέρευση στην Αγία Νάπα 

Επιλογή 1 : Ξενοδοχείο PambosNapa 

 • € 55 ανά βράδυ για 2 άτομα με πρωινό 

 • € 70 ανά βράδυ για 3 άτομα με πρωινό 

 • € 90 ανά βράδυ για 4 άτομα με πρωινό 

Όσον αφορά το lunch ή το dinner, είναι €9 έξτρα ανά άτομο ανά γεύμα ( a la cart). 

 Επιλογή 2 : Ξενοδοχείο Rio Gardens 

(self catering apts με κουζίνα, ψυγείο, εστία κτλ.) 

 • € 50 ανά βράδυ για 2 άτομα 

 • € 60 ανά βράδυ για 3 άτομα 

 • € 70 ανά βράδυ για 4 άτομα 

 • € 80 ανά βράδυ για 5 άτομα 

 

5η Διαδρομή : 2 Ιουνίου:  Αγία Νάπα- Λευκωσία :  Άφιξη στο Καραισκάκειο Ίδρυμα 
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Σε περίπτωση δύο ατόμων για δίκλινο άτομο παρακαλώ όπως συμπληρωθούν στην ίδια αίτηση 

και τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου που θα διαμείνει στο δωμάτιο. 

Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________ 

Διεύθυνση: ___________________________________________________ 

Τηλέφωνο(κινητό): _____________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τη δήλωση και στείλτε την στο email marinatheodorou14@gmail.com 

ή παραδώστε την δια χειρός στη Μαρίνα,  τηλέφωνο επικοινωνίας 99787878. 

Οι ακριβείς διαδρομές και τα ωράρια επισυνάπτονται. 

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/05/2017. Λόγω 

περιορισμένων θέσεων παρακαλείστε όπως κάνετε έγκαιρα τις δηλώσεις σας. 

 

 

Υπογραφή                                                       

1) ______________                   

2) ______________ 

 

 

 

 

 


