
Ambassador Brief
for CGS Kids Virtual Triathlon Campaign

Campaign:

Ημερομηνία:

Περιγραφή:

CGS Kids Virtual Triathlon

10 – 18 Ιουνίου

Η σημαντικότερη γιορτή τριάθλου για παιδιά επιστρέφει ανανεωμένη και online για 
5η συνεχή χρονιά, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την υποστήριξη γονέων, 
αθλητών και μικρών τριαθλητών, θα διεξαχθεί και φέτος σε όλο τον κόσμο.

Σε προσκαλούμε να μοιραστείς με το κοινό σου την ανακοίνωση του αγώνα, και να 
προσκαλέσεις παιδιά και γονείς να συμμετέχουν για την υποστήριξη της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί».

H φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την Παρασκευή 18 
Ιουνίου με καταληκτική ημέρα την Τετάρτη 23 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (International Olympic Day).

Be our ambassador
Σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε τον αγώνα, «ποστάροντας» ένα σύντομο video (ή/και IG feed post, 
FB post) στο λογαριασμό σας, προσκαλώντας παιδιά 5 – 14 ετών να συμμετέχουν στον αγώνα online.



1η Φάση 
Από 11 Ιουνίου εως και 17 Ιουνίου 2021

Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής παιδιών 5 – 14 ετών σε φιλανθρωπικό Virtual 
αγώνα 

Μιλήστε συνοπτικά για τον αγώνα παρακινώντας τους μικρούς μας φίλους να λάβουν 
μέρος σε μια Virtual διοργάνωση υποστηρίζοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό 
σκοπό της δράσης.

Σημαντικά σημεία αναφοράς: 

CGS Kids Virtual Triathlon, έναρξη Παρασκευή 18 Ιουνίου με καταληκτική ημέρα 
την Τετάρτη 23 Ιουνίου ημέρα εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (Inter-
national Olympic Day),   ηλικίες  5 εως  14  ετων,  ποδήλατο -  τρέξιμο – κολύμβηση  
(θάλασσα ή πισίνα), φιλανθρωπικός σκοπός, με την υποστήριξη της Έθνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας Έλλάδος και της Έλληνικής Ομοσπονδίας του Μοντέρνου 
Πένταθλου, ευγενική χορηγία της Deloitte Έλλάδος (αναφορά εφόσον δεν υπάρχει 
conflict χορηγών), αναμνηστικό μετάλλιο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Χρησιμοποιήστε και το teaser video.

#cgskidstriathlon
@cgs_school

cgs.gr/vkidstriathlon      (για όσους μπορούν να κάνουν swipe up)

Ημερομηνία:

Περιγραφή:

# hastags: 

Links:

2η Φάση 
Από 18 Ιουνίου εως και 23 Ιουνίου 2021

Η δράση ξεκίνησε και ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την 
εμπειρία τους μέσα από το cgs.gr στις σελίδες του αγώνα, είτε στα social media με 
το hastag #cgskidstriathlon και tag: @cgs_school

cgs.gr/kids-virtual-triathlon-upload

#cgskidstriathlon
@cgs_school

cgs.gr/vkidstriathlon      (για όσους μπορούν να κάνουν swipe up)

Ημερομηνία:

Περιγραφή:

# hastags: 

Links:

https://cgs.gr/vkidstriathlon/
https://cgs.gr/
https://cgs.gr/kids-virtual-triathlon-upload/
https://cgs.gr/vkidstriathlon/


Choose the way...

... to upload your photos!

• CGS Kids Virtual Triathlon -18-23.06
• καταληκτική ημέρα την Τετάρτη 23 Ιουνίου ημέρα εορτασμού της Διεθνούς

Ολυμπιακής Ημέρας (International Olympic Day),
• Φιλανθρωπικός σκοπός
• Με την υποστήριξη της Έθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Έλλάδος και της

Έλληνικής Ομοσπονδίας του Μοντέρνου Πένταθλου

Mια φώτο από το ρολόι σου ή το app που χρησιμοποίησες για να μετρήσεις την 
επίδοσή σου, μία φωτογραφία από τη διαδρομή σου.

Σημαντικά 
σημεία 

αναφοράς:

Τί φώτο να
στείλω:

Μπορείς να τρέξεις, να ποδηλατίσεις ακόμα και να κολυμπήσεις 
μεταξύ 18 – 23 Ιουνίου!

Το μόνο που χρειάζεται για να βοηθήσεις είναι να ανεβάσεις την 
επίδοσή σου ή ένα στιγμιότυπο, online!


