ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΚΡΑΜΠΛ «Παρά θίν’ αλός» Καλοκαίρι 2011

O ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
διοργανώνει

Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Βόλβης

το 2Ο υπαίθριο – ανοιχτό καλοκαιρινό Τουρνουά Σκραµπλ
το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Ιουλίου, στην παραλία του Σταυρού
∆. Βόλβης.
∆ικαίωµα συµµετοχής από 9 έως 99 ετών, µε ή χωρίς µπρατσάκια,
********

ΞΕΚΙΝΑΜΕ : Το Σάββατο ώρα 10.30, µε διάθεση και
αποφασιστικότητα να παίξουµε συνολικά 5 αγώνες, πάνω στην άµµο και
κάτω απ’ τις οµπρέλες, µε σύστηµα χαλλλλλαρό 5 γύρων…, για να
ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ την Κυριακή το απόγευµα, (αν τα καταφέρουµε) γύρω
στις 18.00΄.
Επιτρέπεται διακοπή των αγώνων για επάλειψη µε αντηλιακό και
βουτιές, µπύρες, σφηνάκια και mojito πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια
των αγώνων!
Για τους … µεγαλοµανείς που θέλουν να συνδυάσουν σκραµπλ και
ηλιοθεραπεία, θα … στρώσουµε γιγάντιο ταµπλό, για να ξαπλώσουµε …
τις λέξεις µας, να τις διασταυρώσουµε και να περάσουµε ωραία πριν το
διαλύσουµε για διακοπές!
Μες της κρίσης τον καιρό η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δεν κοστίζει ούτε ευρώ!
ενώ θα έχουµε και νικητές και δώρα!!!
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6977347577
Για το ∆.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

Η Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

∆ήµητρα Τζάρα

Εύη Κατσαούνη
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Aristotelis hotel 2397065616 (Είναι το κατάλυµα που βρίσκεται στο σηµείο της
παραλίας που θα γίνει το τουρνουά).
2. Ρήχειος τηλ. επικοινωνίας 23970 65800.
3. Αρχοντικό . 2397021073.
4. Alexander In . 23970 65828
Τα παραπάνω καταλύµατα έχουν ηλεκτρονική σελίδα την οποία µπορείτε να επισκεφθείτε
για να δείτε και τις τιµές.
http://www.greekhotel.gr/gr/north_greece_hotels/macedonia_hotels/asprovalta_hotels/stavr
os_hotels.asp?id=767
http://www.hotelrihios.gr/
http://www.stigmap.gr/view54726-archontiko-ano-stayros-thessalonikis.html
http://www.hotelsandrooms.gr/index.php?hotel=Alexander-Inn-Apartments-StavrosThessaloniki&id=18682
Μετά από επικοινωνία που είχαµε µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού
και Περιβάλλοντος ∆ήµου Βόλβης κο. ∆ηµήτριο Βασιλάκη στα παραπάνω καταλύµατα, µπορείτε
να διανυκτερεύσετε, µε έκπτωση δηλώνοντας ότι η κράτησή σας γίνεται για το Τουρνουά Σκραµπλ.
Το ποσοστό της έκπτωσης δεν θα είναι πολύ µεγάλο, διότι ήδη οι τιµές είναι πολύ χαµηλές.

Το ∆.Σ. του Ο.Σ.Θ.
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