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Ένα διαφορετικό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει. Ένα καλοκαίρι που μας βρίσκει όλους
με νέες συνήθειες και με μία πραγματικότητα που μας καλεί να προσέχουμε
παραπάνω απ΄ ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Ένα καλοκαίρι που στον Όμιλό μας
αλλάξαμε αρκετά για την ασφάλειά μας και έχουμε μέχρι στιγμής πολύ θετικά
αποτελέσματα.

Έχουμε προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στις εγκαταστάσεις μας, βελτιώνοντας
την εικόνα και την άνεσή τους. Έχουμε υιοθετήσει τους κανονισμούς και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζει η Πολιτεία στα αθλητικά μας τμήματα και
γενικότερα στη λειτουργία μας, σε μία προσπάθεια να μείνουμε όλοι ασφαλείς.
Κάθε ημέρα κάνουμε κάτι παραπάνω. Προσπαθούμε για το καλύτερο όλοι μας στη
Διοίκηση του Ομίλου και νοιώθω πολύ ικανοποιημένη, βλέποντας πως όλη η
ομάδα μας, προσωπικό γραφείου και τεχνικό δίνει τον καλύτερό του εαυτό για
να απολαμβάνουν τα μέλη μας και τα παιδιά σας, εναν 'Ομιλο αναβαθμισμένο με
αλλαγές που σας αρέσουν.
Εύχομαι να απολαύσετε το καλύτερο και πιο ασφαλές καλοκαίρι στον Όμιλο και
να μην κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω σε όσα ζήσαμε πριν από λίγους μήνες.
Φιλικά
Στέλλα Λαζάρου Τίγκα

Ο Όμιλός μας γίνεται ομορφότερος

Το καλύτερο καλοκαίρι είναι στον Όμιλο!

Ο αγαπημένος μας Όμιλος αλλάζει, γίνεται πιο φιλόξενος και βελτιώνει τις
εγκαταστάσεις του. Έχουμε προσθέσει αρκετά σημεία επιπλέον σκίασης,
αλλά και lounge χώρους για όσους θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο
ανεμπόδιστα.

Ένας ξεχωριστός και
αγαπημένος προορισμός
για όλη την οικογένεια.
Γεμάτος ζωή, γέλια,
βουτιές και ξεγνοιασιά, ο
Ν.Ο.Β. είναι η καλύτερη
ιδέα για το πιο όμορφο
καλοκαίρι!

#Μένουμε ασφαλείς

Τηρούμε αποστάσεις - απολυμαίνουμε - παίρνουμε μέτρα
προστασίας

Στον Όμιλο
αντιμετωπίζουμε σοβαρά
το θέμα της ασφάλειας
Μελών και αθλητών μας
και εφαρμόζουμε ένα
αυστηρό υγειονομικό
πρωτόκολλο.
Μένουμε ασφαλείς και
προσέχουμε την υγεία
μας. Ευχαριστούμε όλα τα
Μέλη μας για τη
συνεργασία τους!



Το τουρνικέ στην είσοδο / έξοδο απολυμαίνεται συχνά με πιστοποιημένο
διάλυμα απολύμανσης.



Έχουμε εντατικοποιήσει τον καθαρισμό και την απολύμανση στις
τουαλέτες και τα αποδυτήρια των Μελών μας.



Η κεντρική γραμματεία Μελών και Αθλητικών Σχολών έχει μεταφερθεί στο
Θυρωρείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ώστε να γίνεται σε
εξωτερικό χώρο.



Απολυμαίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό
μας.



Το προσωπικό εξυπηρέτησης στις καντίνες φέρει εξοπλισμό προσωπικής
προστασίας.



Τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις σε ξαπλώστρες και ομπρέλες, όπως
ορίζουν οι κανονισμοί ασφαλείας

Σε κεντρικά σημεία του
Ν.Ο.Β. έχουν τοποθετηθεί
"έξυπνα" stands για την
προσωπική απολύμανση,
που λειτουργούν με την
πίεση του ποδιού.
Αναζητήστε τα!
Με τον έξυπνο σχεδιασμό
τους, αποφεύγεται το
άγγιγμα και
πραγματοποιείται
αποτελεσματική
απολύμανση χεριών.

Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας

Είμαστε όλοι μαζί!

Ο Όμιλος προσφέρει
εναλλακτικές εστίασης σε
όλα τα σημεία του και για
όλα τα γούστα. Οι
επιλογές είναι πολλές, το
μενού καλύπτει όλες τις
ανάγκες και τηρούνται
όλα τα μέτρα
ασφαλείας.
Στο πλαίσιο αυτό,
παρακαλούμε τα Μέλη
μας όπως αποφεύγουν να
φέρνουν νερά, ποτά και
τρόφιμα εντός του χώρου
του Ομίλου τα οποία
μπορούν να
προμηθευτούν από τους
παρόχους εστίασης που
βρίσκονται για αυτόν
ακριβώς τον λόγο στον
Όμιλο.

Τα Μέλη μας στηρίζουν τον Όμιλο

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Σταυριανό & την οικογένειά του

Ως μη κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο,
μας είναι πολύτιμη η στήριξη των Μελών
μας!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς
το μέλος μας κο Δημήτριο Σταυριανό για
την ευγενική του προσφορά στη
δημιουργία μιας καλαίσθητης, υπέροχης
και σταθερής σκάλας για τη Νότια Πλαζ
του Ομίλου μας. Είμαστε σίγουροι ότι με
την προσφορά του κου Σταυριανού, όλοι
μας θα απολαύσουμε άνετα την είσοδο
και έξοδό μας από τη θάλασσα.

Ο Ν.Ο.Β. προσφέρει στην τοπική κοινωνία

Είμαστε ένα σωματείο που νοιάζεται για τον τόπο του

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που
έχει στόχο την προώθηση του αθλητισμού και ειδικότερα του υγρού στίβου. Στο
πλαίσιο αυτό, και για την προσφορά ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό σε όλους,
παρέχει αθλητική παιδεία ευρύτερα στην κοινωνία, κυρίως στην περιοχή μας.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο
Ν.Ο.Β. παρέχει δωρεάν
τις εγκαταστάσεις του
στα σχολεία του Δήμου
Βάρης, Βούλας
Βουλιαγμένης για την
εκμάθηση κολύμβησης
στα παιδιά του
Δημοτικού. Από το 2016
που λειτουργεί το
πρόγραμμα των
σχολείων, έχουν
συμμετάσχει περισσότερα
από 2.500 παιδιά της
περιοχής.

Επιπρόσθετα, εντάσσουμε στις Αθλητικές Σχολές μας παιδιά από το Ορφανοτροφείο
Βουλιαγμένης για την εκμάθηση αθλημάτων του υγρού στίβου που εξασκεί ο Όμιλος.

Στην ομάδα γονέων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και βρίσκονται σε
ανεργία, ο Ν.Ο.Β. προσφέρει οικονομική ανακούφιση, εντάσσοντας τα παιδιά
τους δωρεάν στις Αθλητικές Σχολές.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτό το καλοκαίρι φιλοξενούμε στα Summer
Camp μας παιδιά από τα Παιδικά Χωριά S.O.S. Βάρης, δίνοντάς τους την ευκαιρία
να περάσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι κοντά μας!

Με το ίδιο πάθος, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας αφού το αγαθό του
αθλητισμού θα θέλαμε να απολαμβάνεται από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο
γίνεται.

Το καλύτερο καλοκαίρι είναι στο Ν.Ο.Β.: Summer
Camp

Λάβετε θέσεις!

Το Summer Camp του Ν.Ο.Β. ξεκινάει σε λίγες ημέρες!
Μάθετε περισσότερα στο http://www.nov.gr/schools/summercamp
Δηλώστε συμμετοχή στο 2108962416 - Αθλητικές Σχολές
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