
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

Διεύθυνση επικοινωνίας: Πηνειού 6, Ηράκλειο, 71303,  τηλ: 6951005777, 

Web: www.idomeneas.academy,   email: info@idomeneas.academy  

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

Διεύθυνση επικοινωνίας: Πηνειού 6, Ηράκλειο, 71303,  τηλ: 6951005777, 

Web: www.idomeneas.academy,  email: info@idomeneas.academy 

 

 

Προς:                                                Ηράκλειο, 20-05-2016 

Ιατρικό Σφλλογο Ηρακλείου                            Αριθ. Πρωτ.:     14/2016         

(Υπόψθ: κ. Βαβουρανάκθ) 

 

 

Θζμα: Πρόςφορα εκπτωτικοφ προγράμματοσ για το πολυακλθτικό camp που διοργανϊνει ο 

ΑΣ Ιδομενζασ Ηρακλείου ςτο Παγκριτιο Στάδιο. 

 

Αξιότιμε Πρόεδρε,      

Θα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε για τθν προτίμθςθ και τθν εμπιςτοςφνθ που 

δείχνετε απζναντι ςτο Σφλλογό μασ και από μεριάσ μασ κα προςπακιςουμε να κάνουμε το 

καλφτερο δυνατό για τα μζλθ του Συλλόγου ςασ. 

O Ακλθτικόσ και Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Ιδομενζασ Ηρακλείου κζτοντασ ωσ ςτόχο τθν 

καλλιζργεια αξιϊν οι οποίεσ αναπτφςςονται ςτο περιβάλλον των ακλθτικϊν χϊρων, 

διοργανϊνει τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτισ Ολυμπιακζσ εγκαταςτάςεισ του Παγκρθτίου 

Σταδίου, πρόγραμμα πολυακλθτικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά θλικίασ 5 ζωσ 15 ετϊν, με τθν 

αρωγι τθσ Ηρακλειϊτιςςασ Ολυμπιακισ και Παγκόςμιασ πρωτακλιτριασ Στρατάκθ Αργυρϊ, 

το “Altius Summer Camp 2016 με την Αργυρώ Στρατάκη”. Το πρόγραμμα ξεκινάει τθν 

Τρίτη 21/6/2016 και λιγει τθν Παρασκευή 12/8/2016, κακϊσ μετά το Παγκριτιο Στάδιο κα 

παραμείνει κλειςτό. 

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα πολφπλευρθσ απαςχόλθςθσ “Altius Summer Camp 2016 
με την Αργυρώ Στρατάκη”, δίνει μια μοναδικι ευκαιρία δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ του 
ελευκζρου χρόνου των παιδιϊν μετά το κλείςιμο των ςχολειϊν,  προςφζροντασ ςε αυτά 
μια ευχάριςτθ ακλθτικι απαςχόλθςθ και ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων ςτθν διάρκεια των 
καλοκαιρινϊν διακοπϊν, ςτθρίηοντασ τθν οικογζνεια, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 
εργαςιακζσ και προςωπικζσ τθσ υποχρεϊςεισ.  
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Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ζρκουν ςε επαφι με ζνα μεγάλο 
αρικμό αγωνιςμάτων/δράςεων, αναπτφςςοντασ τθ ςυλλογικότθτα τουσ, ενϊ παράλλθλα, 
μζςα από τθν διαδικασία ανίχνευσης ταλζντων, κα ανακαλφψουν τθν ακλθτικι τουσ 
ταυτότθτα και κα επιλζξουν το άκλθμα που τουσ ταιριάηει περιςςότερο.  

Τα ακλιματα και οι δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ τα παιδία κα αςχολθκοφν και κα 

περάςουν το χρόνο τουσ δθμιουργικά, είναι τα εξισ: 

Κλαςςικόσ ακλθτιςμόσ, kids athletics, ακλοπαιδίεσ, μπάςκετ, βόλεϊ, 
κολφμβθςθ, ενόργανθ γυμναςτικι, μπαντμικτόν, επιτραπζηια αντιςφαίριςθ,  
κόρφμπμολ, κωπθλαςία, Tae Kwοn Do, χόκεϊ ςτο χόρτο, beach soccer, 
εκπαιδευτικό kite-surf* και ιςτιοςανίδα*, αγωνιςτικόσ προςανατολιςμόσ 
(orienteering), ακλιματα ςτθν άμμο, παιχνίδια ςτθν άμμο, παιχνίδια 
ενδυνάμωςθσ ομάδασ, δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 
ενθμερωτικά ςεμινάρια, αςκιςεισ ευλυγιςίασ, ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ κα.  

 

(*Το εκπαιδευτικό kite surf ςτθν άμμο και θ ιςτιοςανίδα κα 
πραγματοποιοφνται ανάλογα με τισ επιτρεπόμενεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ). 

 

Επίςθσ, ςυνεργαηόμαςτε με ςυλλόγουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ορειβαςία, 
ςτθν κατάβαςθ φαραγγιϊν, ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ κ.α., κακϊσ και με 
πιςτοποιθμζνο καταδυτικό κζντρο. Στα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ αυτισ, 
διοργανϊνουμε θμεριςιεσ κεματικζσ εκδρομζσ, εκτόσ των θμερϊν λειτουργίασ του camp 
(δθλ. Σάββατο ι Κυριακι), ςτισ οποίεσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν και γονείσ.  

 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι για τα μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου Ηρακλείου 
o Ακλθτικόσ Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ “Ιδομενζασ Ηρακλείου”, προςφζρει ειδικζσ τιμζσ, όπωσ 
αυτζσ παρουςιάηονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλϊ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 

www.idomeneas.academy, ι τθ ςελίδα μασ ςτο Facebook (Α.Σ. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ). Μπορείτε 

επίςθσ να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο email:   info@idomeneas.academy   ι ςτο τθλζφωνο: 

6951005777 (κα Στρατάκθ Αργυρϊ, Υπεφκυνθ προγράμματοσ ALTIUS SUMMER CAMP). 

Με τιμι, 

Ο Πρόεδροσ  Η Γενικι Γραμματζασ   

 

 

 

 

Θεοχαράτοσ Ανδρζασ   Μεςςαριτάκθ Μαρία 
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Ειδικζς τιμζς για τα μζλη του Ιατρικοφ Συλλόγου Ηρακλείου 

 

 

1 περίοδος 55 50 100 95 145 140

2 περίοδοι 55 50 100 95 145 140

3 περίοδοι 55 50 100 95 145 140

4 περίοδοι 50 50 95 90 140 135

5 περίοδοι 50 50 95 90 140 135

6 περίοδοι 50 45 95 90 140 135

7 περίοδοι 50 45 90 85 135 130

8 περίοδοι 50 40 90 85 135 130

Αριθμός 

περιόδων 

ζσμμεηοτής

Κόζηος ζσμμεηοτής ανά περίοδο 

Για 1 παιδί Για 2 παιδιά Για 3 παιδιά


