
 

Πληροφορίες - Εγγραφές:  
Όλγα Λαναρά: 6977339138, Βάσω Μπακάλη: 6933366119 

: Μέγαρα - Αθλητικό Camp Καλοκαίρι 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

To “Αθλητικό Καλοκαίρι 2017” είναι ένα αθλητικό και ψυχαγωγικό Camp για αγόρια & κορίτσια 5-13 ετών, με προγράμματα 
άθλησης και αναψυχής μέσα από ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες στην ύπαιθρο και τη θάλασσα και επιδιώκει να 
αποτελέσει μία ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους παλιούς και νέους φίλους μας. 

Επισκέψεις στη θάλασσα – κολύμβηση στην παραλία Βαρέας Μεγάρων: 
Διδασκαλία των βασικών στοιχείων κολύμβησης με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες, που προσφέρουν χαρά και οδηγούν 
στην εξοικείωση με το υγρό στοιχείο θα πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα με πλήρη ασφάλεια (ναυαγοσώστες, 
νοσηλευτές). Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται με πούλμαν (χωρίς επιπλέον χρέωση).  
 
 

1.  Διάρκεια του Camp:   1η περίοδος: 19 - 23 Ιουνίου 2017 
             2η περίοδος: 26  Ιουνίου – 30  Ιουνίου 2017 
             3η περίοδος:  3 - 7  Ιουλίου 2016  

             4η περίοδος: 10 - 14 Ιουλίου 2017* 
*Η 4η Περίοδος θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός παιδιών 

  

2. Απαραίτητος εξοπλισμός για το Camp: 

 Καπέλο - αθλητικά παπούτσια και κάλτσες (δεν επιτρέπεται η άθληση με σαγιονάρες - πέδιλα, κλπ). 

 Μαγιό, πετσέτα, σαγιονάρες, αντηλιακό (συνιστάται), είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι κλπ), σκουφάκι (τις ημέρες 
επίσκεψης στη θάλασσα). 

 Ρακέτα τένις εφόσον υπάρχει. 
 

3.  Λοιπός εξοπλισμός: 

 Σε κάθε παιδί στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ένα αναμνηστικό μπλουζάκι, μετάλλιο και δίπλωμα. 

 Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός («μακαρόνια κολύμβησης», «τουβλάκια κολύμβησης», παιχνίδια θαλάσσης, μπάλες 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κλπ) θα διατεθούν από το Καλοκαιρινό Camp. 

  
4.  Σνακ / Φαγητό: 

 Τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό ή σνακ (πχ σάντουϊτς, φρούτα, κλπ.) και ένα μπουκαλάκι νερό από το 
σπίτι. Οι ώρες του σνακ θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ώρες της κολύμβησης.  

 Το πρόγραμμα δεν παρέχει διατροφή. Επιπλέον είδη θα διατίθενται προς πώληση από το κυλικείο της εκάστοτε 
αθλητικής εγκατάστασης. 

 
5.  Παρουσιολόγιο: 

 Παρουσίες θα λαμβάνονται καθημερινά κατά την είσοδο των παιδιών στην αθλητική εγκατάσταση.  

 Αν το παιδί σας δεν παρευρεθεί κάποια μέρα για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλώ ενημερώστε μας το συντομότερο 
δυνατό, στα αναγραφόμενα τηλέφωνα. 

 
6.  Εγκαταστάσεις: 

 Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενηθεί το camp υπάρχουν χώροι σκίασης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 Στην παραλία Βαρέας Μεγάρων, μας έχει διατεθεί χώρος από το AQUA MARE με ομπρέλες θαλάσσης και αποδυτήρια 
για να αλλάζουν τα παιδιά μετά το μάθημα της κολύμβησης.   

 
 
Την επίβλεψη έχουν ειδικευμένοι κατά άθλημα Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Δασκάλες Εικαστικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να κάνουν την εγγραφή προσκομίζοντας την αίτηση συνοδευόμενη από τη βεβαίωση υγείας του παιδιού. 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παθολογικά συμπτώματα, π.χ αλλεργίες ή οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει 
στην ομαλή παραμονή στου παιδιού σας στο Camp.  
Επιθυμία και στόχος μας είναι τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στο ‘‘Αθλητικό Καλοκαίρι 2017’’ να αντιμετωπίσουν τον 
αθλητισμό ως ολότητα και να καλλιεργήσουν την αξία της ευγενούς άμιλλας και του “ευ αγωνίζεσθαι”. 


