ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
11κΝ

ΡΙΝΟΝΣΟΤΡΝΟΤ ΝΚΡ ΜΠΛΝβί17

ΣκΝ έέΝ κυΝΟΜΙΛΟΤΝΚΡ ΜΠΛΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
δΝ κΝ11κ αλδθσΝ κυλθκυΪΝ ελαηπζΝβί17

πλκεβλτ

ΣΟΠΟΝ Ι Ξ ΓΩΓΗ: ΟδΝ αΰυθ μΝ γαΝ δ ιαξγκτθΝ
(Φκδ β δεάΝ ΛΫ ξβΝ

έΠέΘέΝ - 3κμ σλκφκμΝ -

κΝ Café Roof Garden

έ κ κμΝ απσΝ βθΝ κ σΝ γβμ

 π ηίλέκυ)έ
ΧΡΟΝΟΝ Ι Ξ ΓΩΓΗμΝΣκΝΪίία κΝ11ΝΜαλ έκυΝβί1ι εαδΝ βθΝΚυλδαεάΝ12
Μαλ έκυΝβί17.
ΚΛΗΡΩΗΝ ΤΝ ΤΣΗΜ Ν
εα βΰκλέα,Ν ξπλέμΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗ:

ζδεσέΝ  κθΝ 1κ

θ κπδσ β αμέΝ Νπ λδπ υ
κδΝ ίαγηκέΝ Bucholz εαδΝ βΝ

ζί δεσΝ ιΝ ΰτλπθ,Ν

Ν ηέαΝ

ΰτλκΝ γαΝ υπΪλξ δΝ ελδ άλδκΝ

δμΝδ κίαγηέαμΝελδ άλδαΝκλέακθ αδΝεα ΪΝ

δλΪΝ

δαφκλΪΝ πσθ πθέΝ  κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ

ίαγηυθΝBucholz γαΝζβφγκτθ υπσοβΝσζαΝ αΝαπκ ζΫ ηα α.
ΣΙΜΗΝΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ1η,ίίΝ€
ΗΛΩ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ Παλα ε υά 10
Μαλ έκυΝ (ΰδαΝ ζσΰκυμΝ κλΰαθπ δεκτμ)Ν
thesscrabble@yahoo.gr άΝ βζ φπθδευμΝ

κΝ e-mail

κυΝ κηέζκυΝ

κΝθλι7099089έΝΠαλαεαζκτθ αδΝ

κδΝ σηδζκδ,Ν θαΝ ΫξκυθΝ υΰε θ λπηΫθκΝ κΝ αθ έ δηκΝ πθΝ υηη κξυθΝ πθΝ
η ζυθΝ κυμ,Νυ

ΝθαΝΰέθ δΝκηα δεάΝ ΰΰλαφάέ

Κ ΝΟΝΙΜΟΙΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗΝ

ΓΩΝΩΝμΝ κδΝ εαθκθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

δ ιαΰπΰάμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
ελαηπζΝΘ

βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ ΟηέζκυΝ

αζκθέεβμΝ(www.scrabblethes.gr).

ΟΡΟΙΝ ΠΟ ΟΧΗΝ Λ Ξ ΩΝμΝ κηκέπμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
δ

κ

ζέ αΝ κυΝΟηέζκυΝελαηπζΝΘ

ΠΡΩΣΗΝΚΙΝΗΗμΝπλυ κμΝ

αζκθέεβμΝ(www.scrabblethes.gr).

ΝεΪγ ΝαΰυθαΝπαέα δΝκΝπαέε βμΝ κυΝκπκέκυΝ κΝ

σθκηαΝ ηφαθέα αδΝπλυ κΝ(αλδ
Ρ

βθΝ

λΪ)Ν

κθΝπέθαεαΝ βμ εζάλπ βμέ

Τ ΙμΝγαΝίλαί υγκτθΝκδΝ λ δμΝπλυ κδΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμέ

ΠΡΟΓΡ ΜΜ


ΣΟΝ11ΝΜ ΡΣΙΟΤΝβί1ι

λμγίΝΚαζπ σλδ ηαΝ– ΰΰλαφΫμ
1ίμγίΝΚζάλπ β
10:30 1κμ ΰτλκμ
12:00 2κμ ΰτλκμ
Μ

βη λδαθσΝ δΪζ δηηαΝ– αθΪπαυ β

16:00 3κμ ΰτλκμ
17:30 4κμ ΰτλκμ
19:00 5κμ ΰτλκμ
22:00 Μκυ δεάΝίλα δΪΝ– ΫεπζβιβΝ

βθΝαέγκυ αΝ

βΝ ΝΫαΝ υεαλπέαέΝ Πζκτ δκΝ η θκτ,Ν απ λδσλδ
1ηΝ€.

ιδυ

πθΝ« ζ τε δα»,

αΝ πκ Ϊ, δηάΝεα ’Ν Ϊ κηκΝ

ΚΤΡΙ ΚΗΝ1βΝΜ ΡΣΙΟΤΝβί17
11:00 6κμ ΰτλκμ
12:30 7κμ ΰτλκμ
1ζμίίΝ πκξαδλ δ

άλδκΝΰ τηα

1ζμγίΝ πκθκηΫμΝ– ίλαί τ

δμ

 κΝ ξυλκΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ κυλθκυΪΝ ζ δ κυλΰ έΝ κλΰαθπηΫθβΝ ηκθΪ αΝ
έα βμέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ αΰυθπθΝ γαΝ

λίέλκθ αδΝ λκφάηα α,Ν

πκ ΪΝεαδΝ ζαφλΪΝΰ τηα αέ

Ι ΜΟΝΗ
ΟΝ ΌηδζκμΝ ελαηπζΝ Θ
σ κυμΝ υηη ΫξκυθΝ


αζκθέεβμΝ ια φΪζδ
κΝ κυλθκυΪ,Ν

Ν πλκθκηδαεΫμΝ δηΫμΝ ΰδαΝ

αΝεΪ πγδΝι θκ κξ έαμ

Metropolitan (www.metropolitan.gr),
Μκυ έκ),Ν βζέΝβγ1ίκβζββ1-8.
ΜκθσεζδθκΝΝΝΝζηΝ€Νη Νπλπδθσ
έεζδθκΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝηηΝ€ΝΝΝΝΝΝΝΝΝρρ
ΣλέεζδθκΝΝΝΝΝΝΝΝθηΝ€ΝΝΝΝΝΝΝΝΝρρ

α . ΌζΰαμΝ θηΝ (ΛακΰλαφδεσΝ

Queen Olga (www.queenolga.gr),Ν α έΝΌζΰαμΝζζΝ(ξκζάΝΣυφζυθΝ–
ΛακΰλαφδεσΝΜκυ έκ),Ν βζέΝβγ1ίκβζθβ1έ
ΜκθσεζδθκΝΝΝΝζηΝ€Νη Νπλπδθσ
έεζδθκΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝθίΝ€ΝΝΝΝΝΝΝΝΝρρ
ΣλέεζδθκΝΝΝΝΝΝΝΝιηΝ€ΝΝΝΝΝΝΝΝΝρρ


ΓδαΝ θαΝ δ ξτκυθΝ κδΝ δηΫμΝ αυ ΫμΝ
αΝ αθπ ΫλπΝ ι θκ κξ έα,Ν κδΝ
θ δαφ λση θκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαφΫλκυθΝ σ δΝ βΝ ελΪ β βΝ αφκλΪΝ κΝ
κυλθκυΪΝ ελαηπζ.

ΣΟΝΝ έέΝΣΟΤΝΟέέΘέ

