
	
 
Εθελοντές στο Spartan Race…ΑΡΟΥΥ !  

Σύγκληση για το Reebok Spartan Race Sparta 
Συµπληρώστε αυτό το φύλλο το οποίο θα σας ζητηθεί την ηµέρα του αγώνα: 

Επώνυµο :   …………………………………………………….……………. 
 
Όνοµα :  …………………………………………………….……………. 
 

θέση :  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ* 
 
Ηµέρα παρουσίας : 4 Νοεµβρίου 2017 
 
Πληροφορίες που αφορούν την ηµέρα του αγώνα: 
 
1- Συνάντηση στις 07:00 στο σηµείο εθελοντών µπροστά από το άγαλµα του Λεωνίδα. Για όποιον/α έρθει 
µε Ι.Χ. δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο µέρος parking, αλλά τα αµάξια είναι δωρεάν οπότε σταθµεύστε 
όσο πιο κοντά στο άγαλµα του Λεωνίδα. 
2- Η ενδυµασία να είναι ανάλογη µε τον καιρό. Καλό θα ήταν να έχετε µαζί σας αδιάβροχο µπουφάν και 
παπούτσια για κάθε περίπτωση. Θα παρατηρήσετε ότι η ζωή του Εθελοντή στο Spartan Race µπορεί να 
είναι γεµάτη εµπόδια. 
3- Πηγαίνετε στο σηµείο των εθελοντών µε το συγκεκριµένο έγγραφο (εκτυπωµένο ή ηλεκτρονικά στο 
κινητό). 
4- Η Ενηµέρωση θα ξεκινήσει στις 07:15 ακριβώς. 
5- Ο υπεύθυνος σας για την ηµέρα θα σας παραλάβει αφότου παραλάβετε το t-shirt και το πακέτο 
γεύµατος σας. 
6- Η αναµνηστική φωτογραφία των εθελοντών θα λάβει µέρος στο τέλος της ηµέρας στις 18:00 περίπου. 
Να είστε παρόντες για να µπορείτε να µοιραστείτε µε τους φίλους σας αυτήν την µοναδική εµπειρία! 
 
Τι να έχετε µαζί σας: 
 
1- Εξοπλισµό σε περίπτωση κακοκαιρίας. 
2- Το παρών χαρτί εκτυπωµένο ή ηλεκτρονικά στο κινητό ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ. 
3- Την επιθυµία να έχετε µια αξέχαστη ηµέρα! 
 
Η αποστολή σας για την ηµέρα: 

 
1- Προετοιµάστε τον σταθµό ανεφοδιασµού για τους δροµείς. 
2- Κόψτε τις µπανάνες (στα 3) 
3- Προετοιµάστε τα ποτήρια µε το νερό – 1 ποτήρι για κάθε δροµέα. 
4- Τακτοποιείστε τον σταθµό κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
    !Μην ξεχάσετε να πάρετε το κουτί µε το ΓΕΥΜΑ σας µαζί που προσφέρεται από την διοργάνωση. 
Θα είναι στο κέντρο των εθελοντών!  
 
*Η διοργάνωση µπορεί να µεταποιήσει την θέση σας, ανάλογα µε τις ανάγκες του αγώνα. 
 
Αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες του κωδικού ελεύθερης συµµετοχής σε αγώνα: 
 
1- Στο κιόσκι των εθελοντών θα αναφερθείτε σχετικά µε την εξαργύρωση του κωδικού. 
2- Ο αρχηγός της εθελοντικής σας οµάδας θα σας σηµειώσει στη λίστα και θα σας στείλει έναν 
δωρεάν κωδικό µέσω email να εγγραφείτε από το σπίτι σας. 
3- Λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον κωδικό: 
- 1 ηµέρα εθελοντικής εργασίας = 1 κωδικό Sprint ή Super που ισχύει για όλους τους αγώνες στην 
Ευρώπη. 
- 2 ηµέρες εθελοντικής εργασίας = 1 κωδικό Beast που ισχύει για όλους τους αγώνες στην Ευρώπη. 
Προσοχή: οι εκπτωτικοί κωδικοί ισχύουν για 1 χρόνο από την ηµέρα έκδοσης. 

 
Σας ευχαριστούµε για την πολύτιµη βοήθεια και θα σας δούµε την ηµέρα του αγώνα! ΑΡΟΥΥ!  

Spartan Race Team 
 


