
T.c.
TüRKiYE BELEDiyırın sİRLİĞİ nışrıııı,ıĞı
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SELENDİ BELEDtvt nAşr.sıııĞwA

iıgi : Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan\ğının (Gençlik Hizmetleri ve Spor Daiıesi Bakaıüğı)
28l03l2O2Z taııh ve E-3|469586-622.0t,83 524 ıayü yaaeı.

Gaziantep Büyüfuehir Belediyesi5 Gençlik Hizmetleri ve Spor Daİıe Başkanlığuıdan iletilen İlgi yaada,

17-20 Mayıs 2022 larilılei. aıasurda "Gençlik ve Spor Festivali" düzeıleneceği ve söz konueu programda

göster! yarışm4 konsef ve çeşitli dallarda epoı faaliyetlerinin yanı ıııa Ttiırkiye geneü katılımlı seı yanşrııası

yapılacağ belirtilmektedir.

İlgi yaada aynca Festivale katılun sağamık isteyen ttim belediyeledn (Ulışuıı, konaklama ıe iaşe

gideıleri kendilerine ait olacak şelı|de) büı§!bq!1gzi@ arlresinden etkiılik ile ilgili detaYlı bilgiYe

ulaşabilecekleri bildirilmektediı.
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Gariıntap Bryt§chir Bc{cdiyt*i, Gtnçiik Hiımcıbıi vc Spcr Dıiıı Bışiıılığ(nııı orgınirc
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