
Γυμναστικός Σύλλογος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

 
 
Αγαπητοί Γονείς, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τ
εξασφάλισε τη δωρεάν παρακολούθηση
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Superfoods
Κλειστό  Γυμναστήριο ΟΑΚΑ
 
Η δωρεάν πρόσκληση αφορά τα παιδιά όλων των Ακαδημιών Μπάσκετ του Γ.Σ. 
Γλυκών Νερών. Όσοι γονείς 
(τα χρήματα θα δοθούν την ημέρα του αγώνα)
 
Για την καλύτερη οργάνωση, παρακαλούμε 
συμπληρωμένα τα ζητούμενα 
αργότερο έως την Κυριακή 
τρόπους: α) με email στο gysy
εκτύπωση της ανακοίνωσης και επίδοσης
 
Επώνυμο:                        
 
 

Κινητό:                                                      email:
 
 

 

ΑΜΚΑ Γονέα/ων:                                           ΑΜΚΑ Παιδιού
 

(Όλα τα ΑΜΚΑ απαιτούνται βάση του 

 
 

Επιθυμώ να παρακολουθήσω τον αγώνα ΑΕΚ 
 
Αριθμός ενηλίκων:                                             Αριθμός παιδιών:

(αναγράψτε τον αριθμό γονέων και παιδιών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα)

 
Υπογραφή: 

 
Επισημαίνεται ότι η ώρα προσέλευσης είναι 15:30

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Γυμναστικός Σύλλογος Γλυκών Νερών

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Καραϊσκάκη 40, Γλυκά Νερά, Τ.Κ. 15244
Τηλέφωνο

www.gsgn.gr / email: gysy.gln@gmail.com

Μέλος των Ομοσπονδιών: ΕΟΚ (ΕΣΚΑ) & ΕΟΠΕ (ΕΣΠΑΑΑ)

- ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΕ ΑΕΚ
 
 
 
 
 

, σε συνεργασία με το Τμήμα Marketing
δωρεάν παρακολούθηση για τα παιδιά του νοκ-άουτ ημιτελικού 

Superfoods την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 17:00
Κλειστό  Γυμναστήριο ΟΑΚΑ, για το Κύπελλο Ελλάδας. 

πρόσκληση αφορά τα παιδιά όλων των Ακαδημιών Μπάσκετ του Γ.Σ. 
γονείς επιθυμούν να παρευρεθούν υπάρχει κόστος 

(τα χρήματα θα δοθούν την ημέρα του αγώνα). 

Για την καλύτερη οργάνωση, παρακαλούμε απαντήστε στην ανακοίνωση αυτή με 
ζητούμενα στοιχεία, ιδανικά έως την Παρασκευή 27 
Κυριακή 29 Οκτωβρίου με τους ακόλουθους 

gysy.gln@gmail.com, β) με sms στο 6942
ίνωσης και επίδοσης στο Γραφείο του Συλλόγου

                     Όνομα: 

Κινητό:                                                      email: 

:                                           ΑΜΚΑ Παιδιού/ών: 

α ΑΜΚΑ απαιτούνται βάση του αθλητικού νόμου) 

να παρακολουθήσω τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟ Superfoods. 

Αριθμός ενηλίκων:                                             Αριθμός παιδιών: 
(αναγράψτε τον αριθμό γονέων και παιδιών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα)

Επισημαίνεται ότι η ώρα προσέλευσης είναι 15:30~15:45 στο 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Γλυκών Νερών 
 
 
 
 

 

Καραϊσκάκη 40, Γλυκά Νερά, Τ.Κ. 15244 
Τηλέφωνο / Fax : 210-6659222 

gysy.gln@gmail.com 

Μέλος των Ομοσπονδιών: ΕΟΚ (ΕΣΚΑ) & ΕΟΠΕ (ΕΣΠΑΑΑ) 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΕ ΑΕΚ 

Marketing της ΚΑΕ ΑΕΚ, 
άουτ ημιτελικού αγώνα 

στις 17:00 στο Ολυμπιακό 

πρόσκληση αφορά τα παιδιά όλων των Ακαδημιών Μπάσκετ του Γ.Σ. 
υπάρχει κόστος εισιτηρίου 5€ 

την ανακοίνωση αυτή με 
ιδανικά έως την Παρασκευή 27 και το 

ακόλουθους κατά προτίμηση 
στο 6942-496216 και γ) με 

στο Γραφείο του Συλλόγου: 

(αναγράψτε τον αριθμό γονέων και παιδιών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα) 

~15:45 στο ΟΑΚΑ. 


