
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     16/6 - 26/6/2015

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     29/6 - 10/7/2015

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     13/7 - 24/7/2015

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     31/8 - 10/9/2015

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΙΤΗ 2/6/2015

Κόστος συμμετοχής CAMP:
• 80€ το παιδί την περίοδο για κατόχους Artemis card και δημότες/κατοίκους
• 60€  το παιδί την περίοδο για τους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου
• 50 -70€  το παιδί την περίοδο για ειδικές κατηγορίες όπως άποροι, πολύτεκνοί 

μονογονεϊκές οικογένειες κ.α. με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών
• 120€  το παιδί την περίοδο για ετεροδημότες

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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

          Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές 

έως τις 8 Ιουνίου (α’ περίοδος), τις 19 Ιουνί-

ου (β’ περίοδος), τις 3 Ιουλίου (γ’ περίοδος) 

και τις 24 Ιουλίου (δ’ περίοδος), με καταβολή 

του ποσού συμμετοχής και της Ιατρικής Βε-

βαίωσης. στο Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Αμαρουσίου (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 

Κυπρίων Αγωνιστών και Αναξαγόρα.

Ποδόσφαιρο Γυμναστική

Μπάσκετ Ρυθμική Γυμναστική

Κολύμβηση Παραδοσιακοί χοροί

Τένις Τοξοβολία

Tae Kwon Do Θεωρία αθλημάτων

Judo Σχοινοδιαπέραση

Βόλεϋ Χαντ μπολ



Φίλες και φίλοι,

Εκατοντάδες παιδιά και φέτος βρίσκονται λίγο πριν την εκ-
κίνηση για ένα καλοκαίρι γεμάτο άθληση, ρυθμό, γνώσεις 
και δράση. Τα παιδιά μας, ως μία μεγάλη παρέα, και φέτος, 
θα συμμετέχουν σε αθλητικές και ποικίλες άλλες δραστηρι-
ότητες στα θερινά αθλητικά camp του Δήμου μας.

Το Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου για 
13η συνεχή χρονιά διοργανώνει τους μήνες του καλοκαι-
ριού ένα αθλητικό camp γεμάτο με δράσεις και αθλήματα, 
προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Μέσα σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, υπό την κα-
θοδήγηση έμπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής, τα παιδιά αξιοποιούν εποικοδομητικά 
και με ευχάριστο τρόπο τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Διδάσκονται ιστορία και θεωρία των αθλημάτων, μαθαίνουν να αγαπούν το παιχνίδι και 
τον αθλητισμό, καλλιεργούν τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του αθλητικού ήθους.  

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 και με 
στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα 
αθλητικά camp του Δήμου μας. 

Γιώργος Ε. Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Το 13o Αθλητικό Camp που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρου-
σίου με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς, είναι έτοιμο 
και φέτος να υποδεχτεί τα παιδιά της πόλης μας προσφέρο-
ντας σε αυτά δημιουργικές διεξόδους, αλλά και έμπρακτη 
στήριξη στην εργαζόμενη μητέρα.

Ακολουθώντας ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, 
τα παιδιά βάσει ηλικίας και δεξιοτήτων, συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες όπως κολύμβηση, μπάσκετ, βό-
λεϊ, ποδόσφαιρο, χαντ μπολ, τένις, τοξοβολία, γυμναστική, 
παραδοσιακούς χορούς, ταε κβον ντο, τζούντο, βιώνουν μία 
ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία.

Μέσα από απολαυστικές ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά περνούν ευχάριστα και 
δημιουργικά το χρόνο τους, κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν καινούριους φίλους, και 
κάνουν την άθληση μέρος της καθημερινότητάς τους.

Ειρήνη - Μαρία Χαλιώτη
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Πολιτισμού

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις αθλητικές δραστηριότητες της κάθε ενότητας στην 
έναρξη της κάθε περιόδου. 
Η μετακίνηση των παιδιών στους αθλητικούς χώρους θα γίνεται από τους υπεύθυνους καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Αμαρουσίου.

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά Δημοτικού 
και Γυμνασίου, που κατοικούν στο Μαρούσι και 
αυτό πιστοποιείται με λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ ή Artemis Card των γονέων ή των παι-
διών.

• Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται από τον 
γονέα ή τον κηδεμόνα και συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από ιατρική Βεβαίωση παιδιάτρου ή 
εν ισχύει Κάρτα Μέλουςτου ΤμήματοςΑθλητι-
σμού.

• Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων, όπως αυτό έχει ανακοι-
νωθεί 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 ΦυσικήςΑγωγής.

• Ο γονέας-κηδεμόνας αναλαμβάνει πλήρως την 
ευθύνη συμμέτοχης του παιδιού του στο Αθλη-
τικό Camp.

• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να 
φέρουν τον εξοπλισμό των αθλητικών δραστη-
ριοτήτων.

• 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 συμ-
μετοχής θα αποκλείεται από το Αθλητικό Camp.

• Μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι τα 300 άτο-
μα ανά περίοδο.

• Θα τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας 
στην κατάθεση της αίτησης συμμετοχής. 

• Το Τμήμα Αθλητισμού, έχειτο δικαίωμα αλλαγής 
ή μεταβολής των παραπάνω όρων συμμετοχής.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 13° 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
CAMP

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ CAMP

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

07:30-9:00
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
4n ενότητα αθλητικών δραστηριοτήτων 
14:00-15:30
Παραλαβή παιδιών από τους γονείς στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο

• Εγκαταστάσεις Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
Αμαρουσίου

• Εγκαταστάσεις 15ου Δημοτικού Σχολείου
• Εγκαταστάσεις «Football Club 55»

Μαγιό - Πετσέτα μπάνιου – Σκουφάκι κολύμβη-
σης - Σαγιονάρες - Σαμπουάν - Αφρόλουτρο- 
Γυαλάκια κολύμβησης (προαιρετικά).

Επιπλέον ένα δεύτερο σετ αθλητικής περιβολής & 
εσωρούχων.
Τα παιδιά επίσης θα έχουν υποχρεωτικά μαζί τους 
καπέλο & αντηλιακή κρέμα.


