
 

   

 

        

  

Ο Α.Ε.  ΙΑΩΝ ΚΟΛΩΝΟΤ ςυνδιοργανϊνει φζτοσ με τθν 4θ Δθμοτικι Κοινότθτα  Διμου Ακθναίων το 9ο 

Καλοκαιρινό Ακλθτικό Camp ςτισ εγκαταςτάςεισ του 52ου Γυμναςίου και 52ου Λυκείου Ακθνϊν ςτον Κολωνό 

για παιδιά από 5 -17 ετϊν. 

1η Περίοδοσ 
18 Ιουνίου – 29 Ιουνίου 

2η Περίοδοσ 
2 Ιουλίου – 13 Ιουλίου 

Κόςτοσ Συμμετοχήσ 

• 60€ ανά παιδί, για κάκε περίοδο 

Ώρεσ  προγράμματοσ 
9:00 –14:00 κακθμερινά, εκτόσ αββατοκφριακου. 
Προςζλευςθ από τισ  8:00. 
20€ επιπλζον για κάκε παιδί, για φφλαξθ από τισ 
14:00 ωσ τισ 16:00 

 
 Διαγωνιςμοί βολών, ςουτ , επιδεξιότθτασ          
ντρίπλασ και απονομι επάκλων ςτουσ νικθτζσ.   

 

Αντικείμενα προπόνηςησ 
(Ανάλογα με τισ θλικίεσ των τμθμάτων) 

• Μπάςκετ 
• Ποδόςφαιρο 
• Volley - Πινγκ-Πονγκ 
• Μυϊκι ενδυνάμωςθ και ςυναρμογι                     
• Παρακολοφκθςθ βίντεο & ταινιών 
• Επιτραπζηια παιχνίδια – Ζωγραφικι  

Παροχέσ 
• 2 μπλουηάκια (φοριοφνται υποχρεωτικά 

ςτο camp) 
• 1 ςνακ και 1 μπουκαλάκι νερό 

κακθμερινά. 
 

 Απονομι αναμνθςτικών 
διπλωμάτων 

 ε όλθ τθ διάρκεια του Camp κα υπάρχει παρουςία  γιατροφ. 
 Με τθν αίτθςθ προςκομίηεται απαραιτιτωσ ιατρικι βεβαίωςθ. 
 Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ είναι θ προςζλευςι τουσ να είναι το αργότερο 

μζχρι τισ 9.00, θ ομοιόμορφθ εμφάνιςι τουσ με τα μπλουηάκια που κα δοκοφν, όπωσ επίςθσ ανοιχτόχρωμο 
καπζλο και ακλθτικά παποφτςια για λόγουσ αςφαλείασ. 

 Μετά τθν κάλυψθ των περιοριςμζνων κζςεων δεν μπορεί να γίνει καμία εγγραφι. Προφορικι (τθλεφωνικι) 
κράτθςθ κζςεωσ δεν ιςχφει.  

 Επίςθσ δεν υπάρχει δυνατότθτα ανάκλθςθσ εγγραφισ που ζχει ολοκλθρωκεί. 
 Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ζχει ςυμπλθρωκεί διλωςθ ςχετικά με τουσ όρουσ προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων. 
 Ο γονζασ οφείλει να κατακζςει με τθν αίτθςθ ζγγραφθ διλωςθ ςε περίπτωςθ που: 
o Το παιδί αποχωρεί μόνο του ή παραλαμβάνεται από πρόςωπο διαφορετικό του γονζα. 
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