
 

   

 

    

  

Ο Α.Ε.Σ  ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ διοργανώνει και φέτος το 11ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp στις εγκαταστάσεις του 

52ου Γυμνασίου και 52ου Λυκείου Αθηνών στον Κολωνό για παιδιά από 5 έως 17 ετών. 

1η Περίοδος 
29 Ιουνίου 2020 – 10 Ιουλίου 2020 

2η Περίοδος 
13 Ιουλίου 2020 – 24 Ιουλίου 2020 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
(προπονητές, γιατρός, καθαριότητα, 
υγειονομικό υλικό, παροχές) 

• 60€ για κάθε περίοδο 

Ώρες  προγράμματος 
9:00 –14:00 καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου. 
Προσέλευση  8:00 – 9:00 
20€ επιπλέον για κάθε παιδί, για φύλαξη από τις 
14:00 ως τις 16:00 

 
 

Αντικείμενα προπόνησης 
(Ανάλογα με τις ηλικίες των τμημάτων) 

• Μπάσκετ 
• Ποδόσφαιρο 
• Volley / Πινγκ-Πονγκ 
• Μυϊκή ενδυνάμωση και συναρμογή                     
• Παρακολούθηση βίντεο & ταινιών 
• Επιτραπέζια παιχνίδια – Ζωγραφική  

 
 

 
➢ Παροχή σνακ & εμφιαλωμένου νερού 

καθημερινά 
➢ Διαγωνισμοί βολών, σουτ , 

επιδεξιότητας  ντρίπλας και απονομή 
επάθλων στους νικητές.  

➢ Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων 

✓ Σε όλη τη διάρκεια του Camp θα υπάρχει παρουσία  γιατρού. 
✓ Θα τηρηθούν όλα τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την λειτουργία σχολικών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 
✓ Με την αίτηση προσκομίζεται απαραιτήτως πρόσφατη ιατρική βεβαίωση. 
✓ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες είναι η προσέλευσή τους να είναι το αργότερο 

μέχρι τις 9.00, όπως και να έχουν  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. 
✓ Με την κατάθεση της αίτησης έχει συμπληρωθεί δήλωση σχετικά με τους όρους προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. 
✓ Ο γονέας οφείλει να καταθέσει με την αίτηση, έγγραφη δήλωση σε περίπτωση που: 
o Το παιδί αποχωρεί μόνο του                  ή   παραλαμβάνεται από πρόσωπο διαφορετικό του γονέα.  
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        ΠΕΡΙΟΔΟΣ:     1η (29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου)             2η (13 Ιουλίου – 24 Ιουλίου)  

          Πληροφορίες: 6937-158448 κα. Συριοπούλου & στην ιστοσελίδα www.iasonkolonou.gr 

   
    

http://www.iasonkolonou.gr/

