
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α΄ 

Ελευθερίας 10,  2235 - Τηλ. 22483520 Fax: 22572212 

Email: dim-latsia1-lef@schools.ac.cy 

 

28 Μαρτίου 2019 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των παιδιών Δ- Ε- Στ’ τάξης                         

 

Θέμα:  Αγώνες Στίβου για παιδιά ηλικίας 10, 11, 12 χρονών 

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η ΚΟΕΑΣ θα διοργανώσει Επαρχιακούς Αγώνες 

Στίβου για τις ηλικίες 10, 11, 12 χρονών (Δ- Ε- Στ΄) το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΣΤΙΒΟΥ (Γ.Σ.Π.) μεταξύ των ωρών 09:30 – 12:10. 

 

Στόχος της ΚΟΕΑΣ είναι να συμβάλει και αυτή στο θεσμό των Αγώνων Στίβου των μικρών ηλικιών προς 

όφελος του Αναπτυξιακού Αθλητισμού. Η διοργάνωση των αγώνων εντάσσεται στον αθλητικό 

προγραμματισμό της ΚΟΕΑΣ και τίθεται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας και του προγράμματος ΕΣΥΑΑ, 

γι΄ αυτό η ΚΟΕΑΣ μας παρακαλεί να συμβάλουμε στην επιτυχία του θεσμού με την ενημέρωση των 

παιδιών για συμμετοχή στους αγώνες. 

 

Σύμφωνα με οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και απόφαση της ΚΟΕΑΣ, όλοι όσοι θα 

συμμετάσχουν στους αγώνες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ.  Μαθητής/τρια 

που δε θα προσκομίσει Δελτίο Υγείας, δε θα του επιτραπεί η συμμετοχή στους αγώνες.  

 

Ο δάσκαλος Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Γιώργος Γεωργίου προτείνει το παιδί σας να λάβει 

μέρος στους αγώνες αυτούς 

 

Τονίζεται πως, η συμμετοχή των παιδιών στους αγώνες είναι υπό την ευθύνη και τη συγκατάθεση 

των γονέων. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στο Εθνικό Στάδιο 

Στίβου (Γ.Σ.Π.) στις 09:00 το πρωί για να λάβουν μέρος στην τελετή έναρξης. 

 

Από το σχολείο 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 

(παρακαλώ να αποστείλετε τη δήλωση στο σχολείο μέχρι την Τρίτη, 2 Απριλίου) 

 

Εγώ ο/η…………….…………………………..................................................................................… γονέας/κηδεμόνας 

του/της……………..……………………………………………...……………………….……….…… μαθητή/τριας της ………... τάξης, 

συγκατατίθεμαι το παιδί μου να συμμετέχει υπό την ευθύνη μου στους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβους που 

διοργανώνει η ΚΟΕΑΣ το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019. Επιπρόσθετα δεσμεύομαι και αναλαμβάνω την 

ευθύνη για τη μεταφορά του παιδιού μου προς και από το στάδιο. 

 

Υπογραφή 

 

………………………………….. 
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