ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ « Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ»;

Μια ειδική κάρτα προσανατολισμού, ένα ερωτηματολόγιο, ένα μολύβι, ένα τηλέφωνο
και φύγαμε για μια υπαίθρια αθλητική δραστηριότητα και για μια ψυχική και
σωματική πρόκληση εφαρμόσιμη από όλους!
Αυτό το δρώμενο, που διοργανώνει στο πλαίσιο του Μήνα της Γαλλοφωνίας το
Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τον σύλλογο Orientaction club Orienteering στην Κύπρο, το Nicosia Street Quest και το CVAR, θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 20 Μαρτίου, επίσημη ημέρα της La Francophonie.
Μπορείτε να εγγραφείτε την ίδια μέρα στο CVAR (Ερμού 285 1017 Λευκωσία) και
να ξεκινήσετε τον αγώνα αμέσως, μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ. και 11:30 π.μ. Από
αυτή τη στιγμή έχετε 90 λεπτά (μία ώρα και τριάντα λεπτά) για να βρείτε όσες
περισσότερες απαντήσεις από τις 20 θέσεις/κλειδιά που φαίνονται στον χάρτη.
Είτε είστε μόνοι, είτε με ομάδα ή με τα παιδιά σας, θα βρείτε τη χαρά σας : αυτήν
του να βολτάρετε, να εστιάσετε την προσοχή σας στις γαλλικές εκείνες λέξεις που
είναι διάσπαρτες στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και να ανακαλύψετε ξανά το
ιστορικό κέντρο από μια νέα οπτική γωνία: αυτή της Γαλλοφωνίας!
Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά,
ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.
Δωρεάν εγγραφή.
Θα υπάρχουν 3 κατηγορίες:
- ατομική,
- ομαδική (από 2 έως 4 ενήλικες),
- πικογένειες (με παιδιά).

Το έπαθλο για τους νικητές θα είναι καλάθια γεμάτα με γαλλικά προϊόντα
γαστρονομίας τα οποία προσφέρει η εταιρεία Λάμπης Κωνσταντινίδης.
Απολυμαντικό χεριών θα είναι διαθέσιμο κατά την εγγραφή και οι κανόνες
κοινωνικής αποστασιοποίησης καθώς και η χρήση μάσκας πρέπει να τηρούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.ifchypre.org ή
καλέστε στο 22 45 93 33.
Ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης και τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτό
το δρώμενο μπορεί να αναβληθεί για αργότερα. Μείνετε ενημερωμένοι στον ιστότοπο
του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.ifchypre.org).

