Διεύθυνση Δημοτικής
Αστυνομίας
Δήμου Αθηναίων

Ο Α.Ε.Σ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ συνδιοργανώνει φέτος με την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου
Αθηναίων το 8ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp στις εγκαταστάσεις του 52ου Γυμνασίου και 52ου
Λυκείου Αθηνών στον Κολωνό για παιδιά από 5 -17 ετών.
1η Περίοδος
26 Ιουνίου – 7 Ιουλίου
2η Περίοδος
10 Ιουλίου – 21 Ιουλίου
Ώρες προγράμματος
9:00 –14:00 καθημερινά, εκτός
Σαββατοκύριακου.
Προσέλευση από τις 8:00.
15€ επιπλέον για κάθε παιδί, για φύλαξη από
τις 14:00 ως τις 16:00
Εκδηλώσεις τελευταίας μέρας
• Διαγωνισμοί βολών, σουτ ,
επιδεξιότητας ντρίπλας και απονομή
επάθλων στους νικητές.
• Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων

Αντικείμενα προπόνησης
(Ανάλογα με τις ηλικίες των τμημάτων)
• Στοιχεία ατομικής τεχνικής μπάσκετ:
ντρίπλα, πάσα, σουτ, κ.α.
• Στοιχεία ομαδικής τακτικής μπάσκετ
• Μυϊκή ενδυνάμωση και συναρμογή
• Παρακολούθηση βίντεο & ταινιών
• Ποδόσφαιρο
• Volley
• Πινγκ-Πονγκ
• Επιτραπέζια παιχνίδια – Ζωγραφική
Παροχές
• 2 μπλουζάκια (πρέπει να φοριούνται
υποχρεωτικά στο camp)
• 1 σνακ και 1 μπουκαλάκι νερό
καθημερινά.
Κόστος Συμμετοχής
• 50€ ανά παιδί, για κάθε περίοδο
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Σε όλη τη διάρκεια του Camp θα υπάρχει παρουσία έμπειρου γιατρού.
Με την αίτηση προσκομίζεται απαραιτήτως ιατρική βεβαίωση.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες, είναι η ομοιόμορφη εμφάνισή
τους με τα μπλουζάκια που θα δοθούν, όπως επίσης ανοιχτόχρωμο καπέλο και αθλητικά παπούτσια
για λόγους ασφαλείας.
Μετά την κάλυψη των περιορισμένων θέσεων δεν μπορεί να γίνει καμία εγγραφή. Προφορική
(τηλεφωνική) κράτηση θέσεως δεν ισχύει.
Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης εγγραφής που έχει ολοκληρωθεί.
Ο γονέας οφείλει να καταθέσει με την αίτηση έγγραφη δήλωση σε περίπτωση που:
Δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του παιδιού σε οπτικοακουστικό υλικό του Συλλόγου.
Το παιδί αποχωρεί μόνο του ή παραλαμβάνεται από πρόσωπο διαφορετικό του γονέα.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑ…………………………………………..…………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………….…………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ……………………………….…………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ …………………………………………..…………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………..……………………………………………………
ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………..……………………………………………..
ΜΕΓΕΘΟΣ T–SHIRT (6–8–10–12—ΧS–S–M–L–XL–XXL)……………………... …….
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η (26 Ιουνίου – 7 Ιουλίου) 
2η (10 Ιουλίου – 21 Ιουλίου) 
Πληροφορίες: 6937-158448 κα. Συριοπούλου & στην ιστοσελίδα www.iasonkolonou.gr
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