ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα με διαφορετικές και
γεμάτες φαντασία παρουσίες, με αεραθλητές από όλη την Ελλάδα . που θα πετάξουν στον
ουρανό της Ελασσόνας με αλεξίπτωτα πλαγιάς έχοντας αποκριάτικα κουστούμια!
Πρόκειται για ένα μοναδικό αλλά και πρωτότυπο happening που έχει καθιερωθεί τα
τελευταία χρόνια.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – διαγωνισμός paramotor, δηλαδή αλεξιπτώτου με
μηχανή, που θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στην εκδήλωση πραγματοποιώντας
πτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας που θα φθάνουν ως την πόλη της Ελασσόνας.

Οι αεραθλητές βάζουν την φαντασία, το κέφι, την ζωντάνια, τα πολύχρωμα αλεξίπτωτα και
η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελασσόνας την οργάνωση και τα δώρα που θα
επιβραβεύσουν αυτή την προσπάθεια των αεραθλητών.

Θα ήταν κρίμα να μην παρακολουθήσετε από κοντά αυτή την μοναδική εκδήλωση, στην
οποία θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.
Χώρος απογείωσης είναι η κορυφή μετά το Δ.Δ. Δρυμού και χώρος προσγείωσης ο χώρος
που βρίσκεται, στο 4 χλμ Ελασσόνας - Δεσκάτης.
.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
09:30-10:00 Συγκέντρωση στο χώρο προσγείωσης, στο 4 χλμ Ελασσόνας – Δεσκάτης,
δηλώσεις συμμετοχής και ενημέρωση των διαγωνιζόμενων .
12:00 Έναρξη πτήσεων
14:00 Λήξη πτήσεων Ιπτάμενων Καρναβαλιών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012»
Για μία ακόμη χρονιά δεν θα λείψει και ο διαγωνισμός για το ιπτάμενο καρναβάλι που θα
κερδίσει τις εντυπώσεις των θεατών και της επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας. Ετοιμάστε
τις πολύχρωμες στολές σας, βαφτείτε με χρώματα και ελάτε να διαγωνιστείτε. Τα δώρα θα
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επιβραβεύσουν την προσπάθειά και την φαντασία των αεραθλητών. Μετά την λήξη της
εκδήλωσης θα παραχωρηθεί γεύμα προς όλους τους συμμετέχοντες και θα δοθούν
αναμνηστικά διπλώματα.
Και φυσικά όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε , όλα τα παραπάνω είναι σε άμεση συνάρτηση
με τις καιρικές συνθήκες . Ο διαγωνισμός θα είναι σε ισχύ μόνο αν πετάξουν πάνω από 15
αθλητές στο ατομικό και πάνω από 5 paramotor.

Προλάβετε και δηλώστε συμμετοχή στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνας.

http://paramoter.gr/phpbb3/viewtopic.php?f=6&;t=10953&p=12399#p12399

ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ

«ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012»

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :
• Κ.Ε.Δ.Ε. : 2493025440
• Αεραθλητές Ελασσόνας : Παπαστερίου Κων/νος: 6944721417 – Κύρος Σαράφης :
6955465402

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ
«ΜΕΛΑΣΤΡΟΝ» : 2493025590
«ΔΙΑΣ» : 2493024500
«RIVER SIDE» : 2493022580
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ» : 2493022278
«ΧΑΜΟΣ PLACE»: 2493029515

ΛΙΒΑΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ» : 2493041377
«ΛΑΝΑΡΙ» : 2493041210
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» : 2493041180

2/3

ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ:
ΞΕΝΩΝΑΣ : 2492081400

ΚΡΑΝΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ:
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ: 2493051638

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ : 6976783461

ΛΑΡΙΣΑ
«ΔΙΟΝΥΣΟΣ» : 2410230101-104
«GRAND HOTEL» : 2410537251-9
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