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30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών δημιουργήθηκε
πριν από 30 χρόνια από τη ΛΕΜΟΤ και συνεχίζεται να διοργανώνεται από την ΜΟΤΟΕ.
Είναι ο πολυπληθέστερος και μακροβιότερος συλλογικός θεσμός με σκοπό τη σύσφιξη των
σχέσεων των μοτοσυκλετιστών, τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων, την προώθηση
του υγιούς μοτοσυκλετισμού την ανάπτυξη της κοινωνίας των μοτοσυκλετιστών και του
συνδικαλισμού.
Τα τελευταία χρόνια μια μερίδα
μοτοσυκλετιστών είχε διαφορετική άποψη και αντίληψη για το σκοπό της Π.Σ.Μ.,
δημιουργώντας προβλήματα στους οργανωτές και αρνητικές αντιδράσεις από τις τοπικές
κοινωνίες που φιλοξενούσαν την εκδήλωση καθώς και δυσμενή σχόλια για όλους
ανεξαιρέτως τους μοτοσυκλετιστές.
ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
Θέλοντας η Π.Σ.Μ. να συνεχίσει να υπάρχει για τους σκοπούς και τους λόγους που
δημιουργήθηκε, ενημερώνουμε τους μοτοσικλετιστές που θα θελήσουν να συμμετέχουν στην
30η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ότι θα ισχύσουν τα εξής:
1.-Στο χώρο της εκδήλωσης επιτρέπεται η είσοδος μόνο με μοτοσυκλέτα.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο.
2.-Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση οφείλουν να τηρούν εντός και εκτός του
κατασκηνωτικού Χώρου τον Κ.Ο.Κ.
3.-Στην είσοδο ταυτοποιούνται τα στοιχεία των εισερχομένων και των μοτοσυκλετών τους
από τα επίσημα έγγραφα που διαθέτουν.
4.-Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών που ο οργανωτής ορίζει και κοινοποιεί
στους Συμμετέχοντες.
5.-Απαγορεύεται η χρήση ηχοσυστημάτων στον κατασκηνωτικό χώρο.
6.-Με το απογραφικό δελτίο ο μοτοσυκλετιστής υπογράφει ότι αποδέχεται τους
κανονισμούς της Εκδήλωσης.
Η μη τήρηση των κανονισμών λειτουργίας συνεπάγεται αυτόματη αποβολή του παραβάτη
από την εκδήλωση.
Η 30η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί στην
ΣΚΙΑΘΟ από την 09 έως 13 Ιουνίου 2011.
Η
Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών
δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια από τη ΛΕΜΟΤ και συνεχίζεται να διοργανώνεται από
την ΜΟΤΟΕ. Είναι ο πολυπληθέστερος και μακροβιότερος συλλογικός θεσμός με σκοπό τη
σύσφιξη των σχέσεων των μοτοσυκλετιστών, τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων, την
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προώθηση του υγιούς μοτοσυκλετισμού την ανάπτυξη της κοινωνίας των μοτοσυκλετιστών
και του συνδικαλισμού.
Τα τελευταία χρόνια μια μερίδα μοτοσυκλετιστών είχε διαφορετική άποψη και αντίληψη για
το σκοπό της Π.Σ.Μ., δημιουργώντας προβλήματα στους οργανωτές και αρνητικές
αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούσαν την εκδήλωση καθώς και δυσμενή
σχόλια για όλους ανεξαιρέτως τους μοτοσυκλετιστές.
ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
Θέλοντας η Π.Σ.Μ. να συνεχίσει να υπάρχει για τους σκοπούς και τους λόγους που
δημιουργήθηκε, ενημερώνουμε τους μοτοσικλετιστές που θα θελήσουν να συμμετέχουν στην
30η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ότι θα ισχύσουν τα εξής:
1.-Στο χώρο της εκδήλωσης επιτρέπεται η
είσοδος μόνο με μοτοσυκλέτα.
Δεν
επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο.
2.-Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση οφείλουν να τηρούν εντός και εκτός του
κατασκηνωτικού Χώρου τον Κ.Ο.Κ.
3.-Στην είσοδο ταυτοποιούνται τα στοιχεία των εισερχομένων και των μοτοσυκλετών τους
από τα επίσημα έγγραφα που διαθέτουν.
4.-Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών που ο οργανωτής ορίζει και κοινοποιεί
στους Συμμετέχοντες.
5.-Απαγορεύεται η χρήση ηχοσυστημάτων στον κατασκηνωτικό χώρο.
6.-Με το απογραφικό δελτίο ο μοτοσυκλετιστής υπογράφει ότι αποδέχεται τους
κανονισμούς της Εκδήλωσης.
Η μη τήρηση των κανονισμών λειτουργίας συνεπάγεται αυτόματη αποβολή του παραβάτη
από την εκδήλωση.
Η 30η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί στην
ΣΚΙΑΘΟ από την 09 έως 13 Ιουνίου 2011.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ.
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΠΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟ
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HELLENIC SEA WAYS
ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:30
ΑΠΟ ΒΟΛΟ : ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ :09:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:00 & 16:30
ΣΑΒΒΑΤΟ : 08:00
ΚΥΡΙΑΚΗ : 08:00
Ν.Ε.Λ.
ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00

ΑΠΟ ΒΟΛΟ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

11:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟ
ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
HELLENIC SEA WAYS
ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ :ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 16:55
ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟ ΓΙΑ

ΒΟΛΟ : ΔΕΥΤΕΡΑ 12:30 & 20:50

Ν.Ε.Λ.
ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ : ΚΥΡΙΑΚΗ 17:20
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ΔΕΥΤΕΡΑ 17:20
ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟ ΓΙΑ ΒΟΛΟ : ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
HELLENIC SEA WAYS

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ : 24210-21626
24210-23400
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ: 24270-22209
ΝΕΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ : 24210-31059 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ : 24270-22018
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