
15o
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Ιουνίου (α’ περίοδος), 
τις 29 Ιουνίου (β’ περίοδος) και τις 14 Ιουλίου (γ’ περίοδος) , με καταβολή 
του ποσού συμμετοχής και της Ιατρικής Βεβαίωσης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αμαρουσίου (Κυπρίων Αγωνιστών και Αναξαγόρα). 15o

camp 2017
Κόστος συμμετοχής CAMPΚόστος συμμετοχής CAMP

Γ ‘ περίοδος: 17/7 - 28/7/2017Γ ‘ περίοδος: 17/7 - 28/7/2017

έναρξη
εγγραφών:

Τρίτη
6/6/2017

Δήμος  Αμαρουσίου Δήμος  Αμαρουσίου

αθλητικό & πολιτιστικό• 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,        
 πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά. με προσκόμιση των αντίστοιχων  
 δικαιολογητικών
• 100€ το παιδί την περίοδο για ετεροδημότες

Α’ περίοδος: 19/6 - 30/6/2017
Α’ περίοδος: 19/6 - 30/6/2017

Β’ περίοδος: 3/7 - 14/7/2017Β’ περίοδος: 3/7 - 14/7/2017

camp

e-mai l: akda@otenet.gr
www.maroussi.grΑθλητικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου     athlitikokentrodimouamaroussiou

Αναξαγόρα & Κυπρίων Αγωνιστών,

Μαρούσι

Τηλ.: 210 6107 650 - 51

Fax: 210 6107 653

Ποδόσφαιρο 

Μπάσκετ 
Κολύμβηση 
Τένις 
Παιδική Zumba

Βόλεϋ
Σκάκι
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Θεατρικό Παιχνίδι

Μουσική προπαίδεια

Γ ‘ περίοδος: 17/7 - 28/7/2017

Α’ περίοδος: 19/6 - 30/6/2017

Β’ περίοδος: 3/7 - 14/7/2017



Για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί και φέτος το κα-
λοκαίρι το Camp, που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου και η Κοινωφελής 
Επιχείρηση του Δήμου μας, παρουσιάζοντας ξεχωριστές αθλητικές και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις προσαρμοσμένες για όλες τις ηλικίες. 
Πρόθεση μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να διασκεδά-
σουν αλλά και να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους μέσα από τα σπορ, κατά 
τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ώστε να ενθαρρύνουν και να ενισχύ-

σουν αξίες όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, για να αναπτύξουν τα παιδιά αυ-
τοπεποίθηση, να μάθουν ποια είναι η σωστή αθλητική συμπεριφορά, καθώς και να αντιληφθούν τις 
βασικές αρχές των αθλημάτων.

Νικόλαος Πέππας
Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α.

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά Δημοτικού και 
Γυμνασίου, που κατοικούν στο Μαρούσι και αυτό πι-
στοποιείται με λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Artemis Card των 
γονέων ή των παιδιών & ετεροδημότες.
• Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται από το γονέα 
ή τον κηδεμόνα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
ιατρική Βεβαίωση παιδιάτρου ή
εν ισχύει Κάρτα Μέλους των αθλητικών προγραμμά-
των του Δήμου Αμαρουσίου και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.
• Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακο-
λουθούν πιστά το πρόγραμμα των αθλητικών & πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί ή 
θα τροποποιηθεί από τους υπευθύνου του Camp.
• Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι για την 
ασφάλειά τους να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις 
των δασκάλων τους.
• Ο γονέας-κηδεμόνας αναλαμβάνει πλήρως την 
ευθύνη συμμέτοχης του παιδιού του στο Camp και 
πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τους υπεύθυνους ή 
την παιδίατρο του Camp για τυχόν θέματα υγείας & 
ευαισθησίες του παιδιού.
• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κατάλληλα 
ενδεδυμένοι για τις αθλητικές δραστηριότητες.
• Τα μέλη που συμμετέχουν στο Camp πρέπει να βρί-
σκονται στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου τις 
ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα.
• Το μέλος που δεν εφαρμόζει τους κανόνες συμμε-
τοχής θα αποκλείεται από το Camp.
• Μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι τα 300 άτομα 
ανά περίοδο.
• Θα τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στην 
κατάθεση της αίτησης συμμετοχής.
• Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου 
έχει το δικαίωμα αλλαγής ή μεταβολής των παραπά-
νω όρων συμμετοχής.

07:30-9:00 | Συγκέντρωση παιδιών 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
09:00-10:00 | 1η ενότητα 
αθλητικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων
10:00-10:15 | Διάλειμμα
10:15-11:15 | 2η ενότητα 
αθλητικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων
11:15-11:45 | Διάλειμμα
11:45-12:45 | 3η ενότητα 
αθλητικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων
12:45-13:00 | Διάλειμμα
13:00-14:00 | 4n ενότητα 
αθλητικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων
14:00-15:30 | Παραλαβή παιδιών από 
τους γονείς στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Στα παιδιά θα δίνεται καθημερινά ένα τοστ (γαλο-
πούλα - τυρί) και ένα μπουκάλι νερό. 
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις αθλητι-
κές & πολιτιστικές δραστηριότητες της κάθε ενό-

τητας στην έναρξη της κάθε περιόδου.
Η μετακίνηση των παιδιών στους αθλητικούς χώ-
ρους θα γίνεται από τους υπεύθυνους καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής και τους δασκάλους της ΚΕΔΑ. 

Κανόνες Συμμετοχής στο Συνοπτικό Πρόγραμμα
15o Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp Αθλητικού CAMP

Αθλητικά παπούτσια και για την κολύμβηση : 
Μαγιό - Πετσέτα μπάνιου - Σκουφάκι κολύμ-
βησης - Σαγιονάρες - Σαμπουάν - Αφρόλουτρο 
- Γυαλάκια κολύμβησης (προαιρετικά).
Επιπλέον ένα δεύτερο σετ αθλητικής περιβο-
λής, εσωρούχων & καλτσών.
Τα παιδιά επίσης θα έχουν υποχρεωτικά μαζί 
τους καπέλο & αντηλιακή κρέμα.

Υποχρεωτικός Εξοπλισμος
Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Για μια ακόμη χρονιά εκατοντάδες παιδιά της όμορφης πόλη μας θα 
ξαναγίνουν μια μεγάλη, ζωντανή παρέα συμμετέχοντας στις αθλη-
τικές αλλά και για πρώτη φορά, πολιτιστικές δραστηριότητες ενός 
μοναδικού θερινού camp που με πολύ μεράκι δημιούργησε ο Δήμος 
Αμαρουσίου και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου μας. 
Το 15ο Camp θα είναι αθλητικό & πολιτιστικό Camp.
Εκτός από τα αθλήματα θα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικία και με έμπειρο προσωπικό 
έρχεται να μεταδώσει στα παιδιά ένα νέο τρόπο ζωής εμπνευσμένο 
από τον αθλητισμό και παράλληλα να τους μεταλαμπαδεύσει διαχρο-
νικές αξίες χρήσιμες για τη συνέχεια της ζωής τους.

Στόχος του Camp είναι να βελτιώσει τη φυσική αλλά και τη βιολογική κατάσταση του παιδιού, αλλά 
και να ευχαριστήσει το ίδιο το παιδί και να προσφέρει στους γονείς την ικανοποίηση ότι τα παιδιά 
τους απασχολούνται δημιουργικά και με ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα στις καλοκαιρινές 
διακοπές τους, ενώ εκείνοι εργάζονται.
Και φέτος λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης ο Δήμος Αμαρουσίου συναισθανόμενος τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες θα διατηρήσει τις χαμηλές τιμές χωρίς να 
επηρεαστεί η ποιότητα των δραστηριοτήτων στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη τις 
οικογένειες της πόλης μας και δίνοντας ελπίδα, χαρά και αισιοδοξία στους μικρούς μας φίλους 
συμμετέχοντας στο Camp του Δήμου μας. 

Γιώργος Ε. Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δήμος  Αμαρουσίου Δήμος  Αμαρουσίου

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

Χώροι Διεξαγωγής του Camp

Κανόνες Συμμετοχής στο Συνοπτικό Πρόγραμμα
15o Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp Αθλητικού CAMP

Υποχρεωτικός Εξοπλισμος
Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Χώροι Διεξαγωγής του Camp


