2012

★ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα γίνονται δεκτές έως τις:
12 Ιουνίου (α’ περίοδος), 26 Ιουνίου (β΄ περίοδος), 10
Ιουλίου (γ’ περίοδος) και 27 Ιουλίου (δ’ περίοδος) με
καταβολή του ποσού συμμετοχής, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο “Μ. Μανιός”, Κυπρίων Αγωνιστών και
Αναξαγόρα.
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o αθλητικo
camp

Κολύμβηση, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Χαντ Μπολ,
Τένις, Τοξοβολία, Γυμναστική, Παρ. Χοροί, Θεωρία &
Ιστορία αθλημάτων, Ταε Κβον Ντο, Τζούντο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αναξαγόρα και Κυπρίων Αγωνιστών, Μαρούσι
Τηλ.: 210.61.07.650, Fax: 210.61.07.653,
e-mail: akda@otenet.gr, www.maroussi.gr

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
18/6 - 29/6/2012

B΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
02/7 - 13/7/2012

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16/7 - 27/7/2012

Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
27/8 - 07/9/2012

★ Έναρξη Εγγραφών: Τρίτη 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Φίλες και φίλοι,
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το 10ο Αθλητικό
Camp 2012 του Δήμου Αμαρουσίου είναι έτοιμο και
φέτος να υποδεχτεί εκατοντάδες παιδιά της πόλης μας
προσφέροντάς τους δημιουργικές διεξόδους αλλά και
έμπρακτη στήριξη στην εργαζόμενη μητέρα.
Συνεχίζοντας τον επιτυχημένο θεσμό που χρόνο με το
χρόνο καταγράφει ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή,
στο φετινό καλοκαιρινό αθλητικό Camp που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου μας, μέσα σε ένα
ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση
έμπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής, τα παιδιά αξιοποιούν εποικοδομητικά
τον ελεύθερο χρόνο τους με ευχάριστο τρόπο. Διδάσκονται ιστορία και θεωρία των αθλημάτων, μαθαίνουν να αγαπούν το παιχνίδι και τον αθλητισμό.
Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην ποιότητα, διατηρούμε τη συμμετοχή στα καλοκαιρινά αθλητικά
προγράμματα στο ίδιο με πέρυσι ήδη χαμηλό κόστος, στηρίζοντας στην πράξη τις οικογένειες της πόλης μας.
Εύχομαι σε όλους ένα ευχάριστο και δημιουργικό καλοκαίρι!

Γιώργος Ε. Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Για μια ακόμη χρονιά με χαρά υποδεχόμαστε τα παιδιά
της πόλης μας στο Αθλητικό Camp που διοργανώνει το
Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου.
Τα προγράμματα του αθλητικού καλοκαιρινού Camp
είναι σχεδιασμένα από καθηγητές φυσικής αγωγής
ειδικά για παιδιά βάσει ηλικίας και δυνατοτήτων
με σκοπό μέσα από το παιχνίδι και την άθληση να
περνούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, να
διδάσκονται τα μυστικά του αθλητισμού, αλλά και να
μαθαίνουν να κάνουν την άσκηση τρόπο ζωής.
Tο 10ο Αθλητικό Camp είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα παιδιά με κόστος συμμετοχής
στα ίδια με τα περυσινά χαμηλά επίπεδα, σε μία προσπάθεια να μην επιβαρύνουμε
τα νοικοκυριά της πόλης μας στις εποχές κρίσης που διανύουμε.

Νικόλαος Πέππας
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού

κανονεσ συμμετοχησ
Στο 100 αθλητικο camp

Συνοπτιko πρoγραμμα
Αθλητικοy Camp

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, που κατοικούν
στο Μαρούσι και αυτό πιστοποιείται με
λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.
• Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται
από τον γονέα ή κηδεμόνα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου ή εν ισχύει Κάρτα
Μέλους του Τμήματος Αθλητισμού.
• Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί ή θα
τροποποιηθεί από τους υπευθύνους
του Αθλητικού Camp.
• Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλειά τους να
ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
• Ο γονέας-κηδεμόνας αναλαμβάνει
πλήρως την ευθύνη συμμετοχής του
παιδιού του στο Αθλητικό Camp.
• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τον εξοπλισμό
των αθλητικών δραστηριοτήτων.
• Τα μέλη που συμμετέχουν στο Αθλητικό Camp πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου τις
ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα.
• Το μέλος που δεν εφαρμόζει τους
κανόνες συμμετοχής θα αποκλείεται
από το Αθλητικό Camp.
• Μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι
τα 300 άτομα ανά περίοδο.
• Θα τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στην κατάθεση της αίτησης
συμμετοχής.
• Το Τμήμα Αθλητισμού έχει το δικαίωμα αλλαγής ή μεταβολής των παραπάνω όρων συμμετοχής.

07:30-09:00
Συγκέντρωση παιδιών στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο
09:00-10:00
1η ενότητα αθλητικών
δραστηριοτήτων
10:00-10:15
Διάλειμμα
10:15-11:15
2η ενότητα αθλητικών
δραστηριοτήτων
11:15-11:45
Διάλειμμα
11:45-12:45
3η ενότητα αθλητικών
δραστηριοτήτων
12:45-13:00
Διάλειμμα
13:00-14:00
4η ενότητα αθλητικών
δραστηριοτήτων
14:00-15:30
Παραλαβή παιδιών
από τους γονείς
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

ΚΌΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ camp
80 € το παιδί την περίοδο για κατόχους
Artemis card και δημότες
50 € το παιδί την περίοδο για ειδικές
κατηγορίες όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες
120 € το παιδί την περίοδο για ετεροδημότες

