
Dr YIOTA DEMETRIOU The Dancing Queen Founda�on has been founded by friends and family of the late 
Dr Yiota Demetriou, whose ambi�on to help children in her field of child psychology was cut short in a 
tragic accident on the 16th November 2008. This tragic accident was a result of a drunk driver.

Through our annual walks in Limassol and Paphos, with the Mo�o ‘I’d rather Walk than Drink & Drive’ we 
would like to raise awareness of the devasta�ng effects drunk driving has on the lives of other people.

 NOVEMBER 2021

13th Annual Charity Walk

L

The 13th Annual Charity Walk hosted by the 
Founda�on allows the par�cipants to select 
between 2 op�ons, “THE WALK” and “The Virtual 
Walk”. 

All sponsorship forms are sent by email. If the email 
is not received the JUNK box is to be checked. If 
nothing is received par�cipants must email 
info@dancingqueenfounda�on.com and the form 
will be manually resent.

2 op�ons available to the par�cipants:

OPTION 1: Par�cipate on the Walk on the 14th 
November. All the necessary precau�ons will be 
taken to ensure the health and safety of all 
par�cipants.

OPTION 2: Download Wikiloc app at 
www.wikiloc.com search for our pre-defined walks 
and complete the walk at your own discre�on from 
the 14th un�l the 28th of November.

Η 13η Φιλανθρωπική Πορεία του Ιδρύματος 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ δύο τρόπων συμμετοχής, “THE 
WALK” και “The Virtual Walk”. 

Το έντυπο χορηγίας αποστέλλεται αυτόματα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα. Σε 
περίπτωση που δεν παραληφθεί, συστήνεται ο 
έλεγχος του junk box ή η αποστολή μηνύματος στο
www.dancingqueenfounda�on.com.

2 Επιλογές για τους Συμμετέχοντες:

Επιλογή 1: Συμμετοχή στην Πορεία στις 14 
Νοεμβρίου. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
συμμετεχόντων. 

Επιλογή 2:  Μέσω της εφαρμογής Wikiloc και 
πληκτρολογώντας www.wikiloc.com θα βρείτε τις 
προκαθορισμένες διαδρομές τις οποίες μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε μεταξύ 14 και 28 Νοεμβρίου.



OPTION 1: Details

Sunday the 14th of November 2021
Star�ng point: 138 Amathountos Avenue, Agios 
Tychonas (next to The Old Limassol Tavern)

All par�cipants are required to hand in their funds 
and collect their T-shirts at the collec�ons points 
that will be set up on Saturday the 6th of November. 

Par�cipants are requested to please arrive 
approximately 30 minutes before the walk starts 
(the walk will start at 8:30 am). Par�cipants are 
required to be in possession of a valid Safe Pass and 
wear their masks on arrival and at any point in �me 
where there is a crowd gathered. Once the walk has 
begun the mask can be removed.

There will be three organised stops on the way 
where the par�cipants will be provided with 
refreshments and will be able to take a bathroom 
break.

A map is provided on page 4 showing the route as 
well as the Stops and addi�onal public toilets. If 
required please contact an organiser.

Stop 1: La Isla (2.4km)
Stop 2: Dasoudi (5.3km)
Stop 3: Molos finish line (10km)

A private ambulance will be on standby throughout 
the walk in case of an emergency. If assistance is 
required par�cipants are to call Eleni on 99387168 
or Andry on 99824666. 

Buses will be available to transport the par�cipants 
back to the START to collect their cars. Par�cipants 
are required to wear a mask on the bus. Please 
ensure that the mask is brought with on the day. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Λεπτομέρειες

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021
Αφετηρία: Λεωφόρος Αμαθούντος 138,  Άγιος 
Τύχωνας (πλησίον Ψαροταβέρνας Old Limassol)

Όλοι οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να 
παραδώσουν τις εισφορές τους και να πάρουν τα 
μπλουζάκια τους από τα σημεία συλλογής όπως 
έχουν προκαθοριστεί στις 6 Νοεμβρίου. 

Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να προσέλθουν 
περίπου 30 λεπτά πριν την εκκίνηση (ώρα εκκίνησης 
8:30 πμ). Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν 
στην κατοχή τους Safe Pass σε ισχύ και να φοράνε 
μάσκα όταν προσέρχονται και σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου είναι μαζεμένο πλήθος. Με την 
εκκίνηση της πορείας οι μάσκες μπορούν να 
αφαιρεθούν.  

Θα υπάρχουν 3 προκαθορισμένοι σταθμοί στη 
διαδρομή όπου θα παρέχεται νερό στους 
συμμετέχοντες και η δυνατότητα τουαλέτας. Στο 
χάρτη στη σελίδα 4 υποδεικνύεται η 
προκαθορισμένη διαδρομή καθώς και οι σταθμοί 
και επιπρόσθετες δημόσιες τουαλέτες. Σε 
περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με ένα 
διοργανωτή.

Σταθμός 1: La Isla (2.4km)
Σταθμός 2: Δασούδι (5.3km)
Σταθμός 3: Τερματισμός στο Μόλο (10km)

Ιδιωτικό Ασθενοφόρο από την AMBULINE θα είναι 
σε επιφυλακή κατά την διάρκεια της πορείας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση 
βοήθειας μπορείτε να καλέσετε στο 99387168 
(Ελένη)  ή στο 99824666 (Άντρη). 

Θα υπάρχουν λεωφορεία διαθέσιμα για να 
μεταφέρουν τους συμμετέχοντες πίσω στην 
Αφετηρία. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως 
έχουν την μάσκα μαζί τους αφού η χρήση της είναι 
υποχρεωτική μέσα στο λεωφορείο. 
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OPTION 2: Details

The minimum fee for the Virtual Walk registra�on is 
€20 per par�cipant. 

Par�cipants can collect addi�onal funds for the 
founda�on with their sponsorship forms and funds 
can be deposited in the founda�on Bank of Cyprus 
account. Please reference your form number on the 
deposit.

T-shirts and promo�onal gi�s will be sent to the 
par�cipants via ACS to the city of registra�on. 

Par�cipants can complete the Virtual walk at their 
own discre�on from the 14th un�l the 28th of 
November. There are routes available in all cii�es, 
Limassol, Paphos, Nicosia and Larnaca. Par�cipants 
can download the Wikiloc app at www.wikiloc.com 
search for our pre-defined walks. 

DQ LimassolCY Walk
DQ PaphosCY Walk
DQ LarnacaCY Walk
DQ NicosiaCY Walk

Once the Virtual walk has been completed the 
par�cipant has an op�on to share his walk on FB. We 
request par�cipants to include #DQWalk2021 in 
their post.

Sponsorship forms and money will be collected 
at the below loca�ons in Limassol:

1. Saturday 13th November from 10:00 �ll 14:00 at 
NOA Restaurant and Bar (2 Promachon Ele�herias 
Street, Agios Athanasios, 4103, Limassol)

2. Saturday 13th November from 10:00 �ll 14:00 at 
Spresso coffee&more (7 Kri�s, Agios Nektarios, 
3087, Limassol)

Cer�ficates will be sent electronically by email to all 
the par�cipants that have completed the walk.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:  Λεπτομέρειες

Η ελάχιστη χρέωση για εγγραφή στην ηλεκτρονική 
πορεία Virtual Walk είναι €20 ανά συμμετέχοντα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να μαζέψουν 
επιπρόσθετα χρήματα για το ίδρυμα μέσω του 
έντυπου χορηγίας και να τα καταθέσουν στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος στην Τράπεζα 
Κύπρου. Παρακαλείστε όπως αναφέρετε τον 
αριθμό του Εντύπου σας στα στοιχεία της 
κατάθεσης.

Μπλουζάκια και διαφημιστικά δώρα θα 
αποστέλλονται στους συμμετέχοντες μέσω ACS 
στην πόλη εγγραφής τους.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν 
την ηλεκτρονική πορεία κατά την αρέσκεια τους 
μεταξύ 14 και 28 Νοεμβρίου. Θα υπάρχουν 
προκαθορισμένες πορείες διαθέσιμες σε όλες τις 
πόλεις Λεμεσού, Πάφου, Λευκωσίας, Λάρνακας. 
Μέσω της εφαρμογής Wikiloc και πληκτρολογώντας 
www.wikiloc.com θα βρείτε τις προκαθορισμένες 
διαδρομές.

DQ LimassolCY Walk
DQ PaphosCY Walk
DQ LarnacaCY Walk
DQ NicosiaCY Walk

Μόλις η πορεία ολοκληρωθεί, οι συμμετέχοντες 
έχουν την επιλογή να δημοσιεύσουν την πορεία 
τους στο FB. Παρακαλούμαι όπως χρησιμοποιείτε 
το #DQWalk2021 στις δημοσιεύσεις σας.

Τα έντυπα χορηγίας και τα χρηματικά ποσά θα 
συλλέγονται στα πιο κάτω σημεία στη Λεμεσό: 

1. Σάββατο 13 Νοεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 
14:00 στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου  
(Προμάχων Ελευθερίας 2, Άγιος Αθανάσιος 4103, 
Λεμεσός).

2. Σάββατο 13 Νοεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 
14:00 στο Spresso coffee&more (Κρήτης 7, Άγιος 
Νεκτάριος, 3087, Λεμεσός) 

Πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με 
email στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν 
την πορεία.



Public Toilets Police Escort

Dolce Club

Tokio Restaurant (1.5km)

Sailing Club (Is�oploiko)  (2km)

 La Isla (2.4km)

COYA (3.1km)

C.T.O. Offices ( 4.9km)

Dasoudi Restaurant  (5.3km)

NOA (Na�ikos Omilos Ammochostou) (6km) 

Beach of the Old Warehouse  (7.1km) 

Enaerios (7.6km)

Theatraki Bar  (8.4km)

Thalassaki Bar  (8.7km)

Promenade (Molos) (8.8km)

Old Port (10km)
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