


 

 

 

 0202المپیک  روزورزشی، هنری و ادبی به مناسبت  مسابقه

 "رعایت پروتکل های پیشگیری از شیوع ویروس کرونابا "

 

، از این روز به 4981سال ژوئن  32در روز سیس کمیته بین المللی المپیک أبه مناسبت آغاز جنبش المپیک نوین و ت

 اسبت صد وبه من. گیرندمیهای ملی المپیک کشورها این روز را جشن کمیته شود و هر سالهعنوان روز المپیک یاد می

، کمیته ملی المپیک کشورمان در نظر دارد 3232سیس کمیته بین المللی المپیک در سال بیست و ششمین سالگرد تأ

 و به صورت مجازی برگزار نماید. های پیشگیری از شیوع ویروس کروناایت پروتکلرعرویداد روز المپیک را با 

 مورد در شود،می فعالدر آن  جهان که روزیباشد. تر از یک رویداد ورزشی میرویدادی بسیار مهم ،المپیک روزرویداد 

 مدارس درسی برنامه در را رویداد این کشورها برخی. کندمی کشف را جدید هایورزش و موزدآمی المپیک هایارزش

 های فرهنگی و هنری را به این رویداد افزوده اند.برنامه المپیک ملی هایکمیته از بسیاری اخیر، هایسال در و اندگنجانده

ای هحضور طیف وسیعی از رده کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران نیز هرساله رویداد روز المپیک را با مشارکت و

های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برگزار نموده ها و قهرمانان با اجرای برنامهبا حضور المپینسنی مختلف از زنان و مردان 

 است.
 

 0202روز المپیک رویداد 

ا بالمپیک و با توجه به شیوع ویروس کرونا، کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران  روزنظر به اهمیت برگزاری رویداد 

در قالب مسابقه ورزشی، المپیک را روز درنظر دارد رویداد مشارکت معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 

 به شرح ذیل برگزار نماید:های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با رعایت پروتکلهنری و ادبی 
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 موضوع مسابقه

 تعالی، احترام و دوستی در ورزش -

 حرکت، یادگیری و کشف در ورزش -

 با ورزش در خانه بمانیم -
 

 نمادهای جنبش المپیک

رمز که حداقل یکی از این رنگ سیاه، سبز، ق ،به ترتیب از چپ به راست آبی، زردپنج رنگ ی المپیک)در حلقه ها -

 (در پرچم کشورها دیده می شودها 

 پرچم المپیک به رنگ سفید که پنج حلقه رنگی روی آن نقش بسته است. -

 باالتر، قوی تر، سریع تر: شعار المپیک -

 سرود المپیک -

 مشعل المپیک -
 

 باشد.آزاد می شرکت در هر رده سنی: گروه سنی
 

 1311تیرماه  51:        ارسال آثار مهلت
 

 نحوه ارسال آثار

به دبیرخانه مسابقه  olympicday.2020@gmail.comآدرس الکترونیکی از طریق کلیه آثار می بایست  -

 ارسال گردند.

تماس  234-33155448شماره تلفن دبیرخانه مسابقه به با عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  -

 .نمایند لحاص

 نکته مهم

  نام خانوادگی، تاریخ تولد و ناماطالعات مربوط به همراه با ارسال آثار خود  الزم استشرکت کنندگان ،

 .ندنمایارسال  را نیز به آدرس ایمیل فوق ، آدرس محل سکونتشماره تماس

 .در صورت نیاز به اصل اثر، پدیدآورنده اثر موظف است نسبت به تحویل اصل اثر به دبیرخانه مسابقه اقدام نماید 

mailto:olympicday.2020@gmail.com

