Πορεία 5 χλμ Σάββατο 11/3/2017
" Φλόγα Ζωής Γιώργου Μαυρίκιου 2017"
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την
εκδήλωση του Μ.Κ.Ο. Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος με τίτλο
" Φλόγα Ζωής Γιώργου Μαυρίκιου 2017" που περιλαμβάνει πορεία απόστασης
5 χλμ το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 πμ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κου Κώστα Καδή. Κύριος χορηγός της εκδήλωσης είναι η
εταιρεία ExxonMobil.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστυνομία
Κύπρου – Τμήμα Τροχαία Λευκωσίας και υποστηρίζουν το Σωματείο
Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου και οι Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας
Τροχαίας Λεμεσού (Σύλλογος μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA,
Ίδρυμα Δρ Γιώτα Δημητρίου The Dancing Queen Foundation, Εθελοντές
Οδικής Ασφάλειας Λεμεσού, Οδική Υπηρεσία Κύπρου (ΟΔ.Υ.ΚΥ.) AUTO
ASSISTANCE και PSALTIS – ENEOS & COMLINE RALLY TEAM).
Το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος δημιουργήθηκε το 2009 με
αφορμή το θάνατο του 17χρονου τελειόφοιτου μαθητή του Λυκείου Εθνομάρτυρα
Κυπριανού, Γιώργου Μαυρίκιου από τροχαίο την 01.01.2007 στο Τσέρι, σημείο
από το οποίο θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα δρόμου μετά από τρισάγιο.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των
νέων στους οποίους και απευθυνόμαστε μέσα από τις διαλέξεις μας σε όλη την
Κύπρο, σε συνεργασία με την Αστυνομία, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
την Εθνική Φρουρά.
Σας παρακαλούμε όπως στηρίξετε την εκδήλωση μας παροτρύνοντας τους
μαθητές, φοιτητές, συναδέλφους, υπαλλήλους και μέλη σας να λάβουν μέρος. Με
το δικαίωμα συμμετοχής των €2 ανά άτομο δίνουμε τη δυνατότητα στο Ίδρυμα
Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος να συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλεται για ενημέρωση του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας, καθώς η
ομάδα μας αποτελείται ΜΟΝΟ από εθελοντές, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος και
η λειτουργία του ιδρύματος στηρίζεται σε εισφορές και χορηγίες.
ΝΕΕΣ Λεπτομέρειες πορείας Σάββατο 11.3.2017
08:30 - 09:30 Συγκέντρωση στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού,
τελευταίες εγγραφές, (παραλαβή φανέλας, καπέλου).
09:45 Επιβίβαση στα λεωφορεία – μεταφορά στο σημείο εκκίνησης:
Πορεία 5 χλμ Τσέρι στο σημείο όπου έχασε την ζωή του ο
Γιώργος.
10:30 Τρισάγιο στο Τσέρι
11:00 Εκκίνηση
Ο τερματισμός θα γίνει παρά την κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου
Εθνομάρτυρα Κυπριανού όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή με σύντομους
χαιρετισμούς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει σταθμός ενημέρωσης των Εθελοντών
Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού καθώς και μοτοσικλέτες μελών του Συλλόγου
μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, από την ομάδα PSALTIS – ENEOS &
COMLINE RALLY TEAM το αγωνιστικό αυτοκίνητο του πρωταθλητή ράλλυ Κύπρου
και πρεσβευτή οδικής ασφάλειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου FIA
και μέλους των Εθελοντών Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού Πανίκου
Πολυκάρπου καθώς επίσης και αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε δυστύχημα, σε
πλατφόρμα της Οδικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΟΔ.Υ.ΚΥ.) AUTO ASSISTANCE.
Σας επισυνάπτεται έντυπο συμμετοχής τα οποία θα πρέπει να
επιστραφούν το αργότερο μέχρι Δευτέρα 6.3.2017 στις συντονίστριες Λένα
Μαυρικίου Κατελάρη 99-639747, Αννίτα Διονυσίου 96-320305.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Λένα Μαυρικίου Κατελάρη
Πρόεδρος

