


  

IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP  
Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  είναι ένα σύγχρονο και 

ολοκληρωµένο Camp πολύπλευρης αθλητικής ενασχόλησης για αθλήµατα και 

δραστηριότητες σάλας το οποίο δίνει την δυνατότητα στο παιδί σας να παίξει,  

να ψυχαγωγηθεί  και να γνωρίσει βιωµατικά τουλάχιστον δέκα διαφορετικά 

αθλήµατα εσωτερικού χώρου.  
 

Συνολικά το ¨IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR SPORTS CAMP¨  έχει διάρκεια  έξι 

εβδοµάδες από τις οποίες µπορείτε να επιλέξετε από µία µέχρι και όσες 

επιθυµείτε,  για να ζήσει το παιδί σας  πολλές εµπειρίες και να διασκεδάσει σε 

ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον.  
 

Το camp αρχίζει στις 21 Ιουνίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου 2016 

ενώ υλοποιείται, στο σύνολο του,  εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου στην περιοχή της Β.Ι.Π.Ε.  (σε 

εσωτερικούς αθλητικούς κλιµατιζόµενους χώρους). 
  

Με πλούσιο περιεχόµενο και πολλές διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, 

που συνδέονται µε  παράλληλες  καλλιτεχνικές και επιµορφωτικές δράσεις κάθε 

ηµέρα του ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈ προσφέρει στα παιδιά µία 

µοναδική εµπειρία από τον κόσµο των  αθληµάτων σάλας την οποία ποτέ δεν θα 

ξεχάσουν!  
 

Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  προσφέρει σε όλα τα παιδιά την 

δυνατότητα  να συµµετέχουν βιωµατικά σε παιγνίδια και αθλήµατα,  να 

απολαµβάνουν την φυσική δραστηριότητα, να ενηµερώνονται για τις νέες τάσεις 

στην διατροφή της άσκηση και τον αθλητισµό χωρίς άγχος και υψηλές 

απαιτήσεις.   
  

ΣΣεε  πποοιιοούύςς  ααππεευυθθύύννεεττααιι  ττοο  ¨̈  IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  
Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈   αποτελεί µια καινοτόµα 

αθλητικο-πολιτιστική πρόταση στην πολύπλευρη ενασχόληση των παιδιών 

δηµοτικού, η οποία συνδυάζει την φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισµό µε 

πολλά διαφορετικά καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στοιχεία και δράσεις.    
 

Στο ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈   µπορούν να συµµετέχουν αγόρια 

και κορίτσια του δηµοτικού ( 5  έως και 12 ετών – και κατ εξαίρεση λόγω 

συγγένειας παιδιά µέχρι και πρώτης τάξης γυµνασίου) ανεξάρτητα της αθλητικής 

τους εµπειρίας  και  της σωµατικής  διάπλασης τους, αρκεί να έχουν διάθεση 

και όρεξη να παίξουν και να αθληθούν. 
 

Τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν την συµµέτοχη τους σε µία  έως και έξι 

εβδοµάδες και µπορούν να επεκτείνουν την συµµετοχή τους στο τέλος κάθε 

εβδοµάδας για την επόµενη. 

 

Την τελευταία ηµέρα κάθε εβδοµάδας απασχόλησης των παιδιών, οργανώνονται 

αγώνες και παιχνίδια δεξιοτήτων µε στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του 

οµαδικού πνεύµατος και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους εντός της οµάδας.  

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ελεύθερες για τους γονείς των παιδιών, οι οποίο 

µπορούν να συµµετέχουν σε αυτές στα πλαίσια του δράσης Parent & Kids 



Physical Activities  που  διεξάγονται σε όλα τα προγράµµατα που υλοποιούνται 

στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα. 
  

ΠΠοουυ  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ττοο      ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  

Υλοποιείται καθηµερινά από  07:30 – 16:00 (∆ευτέρα έως Παρασκευή) στις 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου 

στην περιοχή της ΒΙΠΕ (κεντρικό γήπεδο µπάσκετ, προπονητήρια µπάσκετ - 

βόλεϊ, αίθουσες γυµναστικής και γυµναστήριο) από ειδικευµένο και 

πιστοποιηµένο προσωπικό πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε 

εµπειρία στην καθοδήγηση και εκγύµναση παιδιών.  
  

ΠΠοοιιόό  εείίννααιι  ττοο    ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττοουυ  ¨̈II..SS..SS..CC¨̈  

Στο ηµερήσιο πρόγραµµα του ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈,, τα 

παιδιά σε ένα κυλιόµενο πρόγραµµα δραστηριοτήτων,  βιώνουν ατοµικά και 

οµαδικά αθλήµατα και αθλητικές δραστηριότητες εσωτερικού χώρου όπως οι 

παρακάτω: 

 

 ΜΠΑΣΚΕΤ 

 ΒΟΛΛΕΙ 

 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ 

 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 BADMINTON 

 ΤΕΝΙΣ ΣΑΛΑΣ 

 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 

 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

 ΠΑΛΗ  

 ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 BOCCIA 

 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

 ΑΕΡΟΒΙΚΗ  – KID’S AEROBICS  

 ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 ΖUMBA &  YOGA ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 ΕΝΟΡΓΑΝΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   

  ΑΓΩΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ   

  

 

Κόστος υλοποίησης του   ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈ 
Το  κόστος  του προγράµµατος έχει ορισθεί σε :  

  45,00 €    για κάθε µεµονωµένη εβδοµάδα           

160,00 €    για κάθε µήνα  απασχόλησης              

240,00 €    για το σύνολο του προγράµµατος (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ). 
 

Επίσης σε κάθε συγγενή πρώτου βαθµού, σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και 

εργασιακούς - υπαλληλικούς συλλόγους, σε ανέργους και πολύτεκνους 

γίνεται έκπτωση 5,00 € για κάθε παιδί ανά εβδοµάδα συµµετοχής.  

  

  



∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 Η δήλωση συµµετοχής  για κάθε  παιδί  γίνεται µε την συµπλήρωση 

και κατάθεση του εντύπου Αίτηση Συµµετοχής και Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

Γονέα-Κηδεµόνα   στην γραµµατεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κτήριο διοίκησης 

Θύρα 1 Παγκρήτιο Στάδιο  (09:00-14:00)  ή στην γραµµατεία του  CAMP 

στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου  (10:00-14:00 & 16:00-20:00)  

από τον  ίδιο τον γονέα ή κηδεµόνα του παιδιού. Σε περιπτώσεις που η 

καταβολή του αντιτίµου έχει γίνει διατραπεζικά, το παραπάνω  έντυπο 

µπορεί να κατατεθεί την πρώτη ηµέρα κάθε περιόδου στην γραµµατεία του  

CAMP στο Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου.  

 Το έντυπο είναι αναρτηµένο στο  site  του φορέα µας 

(www.aahaeota.gr) και οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να γίνονται χωρίς 

περιορισµό µέχρι και µία εβδοµάδα πριν από την έναρξη κάθε περιόδου 

απασχόλησης, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις. 
 

ΚΚάάθθεε  ππααιιδδίί  θθαα  εείίννααιι  αασσφφααλλιισσµµέέννοο  γγιιαα  αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη,,    ωωςς  µµέέλλοοςς  ττωωνν  

δδηηµµοοττιικκώώνν  ααθθλληηττιικκώώνν  κκέέννττρρωωνν  εεννώώ  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  θθαα  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  κκάάττωω  

ααππόό  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη    ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  
 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Πρώτη  :  21–25/ 06 / 2016        ∆εύτερη :  27/ 06 -1/07/ 2016 

Τρίτη     :  04–08 / 07 / 2016  Τέταρτη :  11–15/ 07 / 2016 

Πέµπτη  :  18–22 / 07 / 2016  Έκτη       :  25–29 / 07 / 2016 

  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ 

ΤΗΛ: 2810264560 / 2810264570 εσωτ. 576 & 591 

 

Email:  indoorScamp@ aahaeota.gr   

ISC@aahaeota.gr      

Site:  www.aahaeota.gr   facebook/dakirakliou 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΗ ΑΕ   
ΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 1118910-6  
 ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR60 0870 0770 0000 0001 1189 106   

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Παρακαλούµε µετά την κατάθεση του αντιτίµου να αποστείλετε το αποκάµω  

της τράπεζας, ηλεκτρονικά σε ένα από τα παρακάτω   e-mail: indoorScamp@ 

aahaeota.gr   ή ISC@aahaeota.gr  ή µε  FAX στο 2810264561. 
  

ΗΗµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηηςς  
Εκτός των πληροφοριών που µπορείτε να αντλήσετε από τα prospectus και 

το site του Camp, µπορείτε να ξεναγηθείτε στους χώρους από το προσωπικό 

µας µετά από καθορισµό ραντεβού στο τηλέφωνο: 2810 264560 / 570 εσωτ. 

576 (ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00) 


