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Πρόγραμμα διαΖΩσης OpenGYM 2021

Το διαΖΩσης OpenGYM 2021 είναι ένα νέο πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Δήμο
Ηρακλείου - Αντιδημαρχία Πολιτισμού Αθλητισμού και τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα
Ηρακλείου, με στόχο να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην άσκηση των μελών των
αθλητικών κέντρων της πόλης λόγω των παρατεταμένων περιοριστικών μέτρων για τον
COVID19.
Το πρόγραμμα διαΖΩσης OpenGYM 2021, υλοποιείται με φυσική παρουσία σε ανοικτούς
χώρους του Παγκρητίου σταδίου (κεντρικό και βοηθητικό γήπεδο), πρωινά και απογευματινά,
παρουσία Καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε ομάδες των δύο η περισσότερων ατόμων σύμφωνα με
τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τον COVID19.
Το πρόγραμμα αποτελείται από πολλά διαφορετικά είδης εκγύμνασης και προσφέρεται στο
σύνολο του στους ενδιαφερόμενους, σε κυλιόμενη βάση, έτσι ώστε κάθε ημέρα εκγύμνασης
να περιέχει κάτι διαφορετικό με επιλογή του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και των μελών της
ομάδας εκγύμνασης. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται επίσης ανάλογα της ηλικίας, της
διάθεσης, και την φυσικής κατάστασης των εκγυμναζόμενων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝAΣΤΙΚΗ, CROSS TRAINING, FITNESS, ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ,
TRX, FIT BALLS, STRETCHING, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ και άλλα που θα εντάσσονται σε αυτό με την πάροδο του χρόνου.
Για την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να καταθέσουν αίτηση, να έχουν
βεβαίωση υγείας και να είναι συνεπείς στην
τήρηση του προγράμματος άσκησης που θα
τους αποστέλλεται. Το πρόγραμμα υλοποιείται
καθημερινά σε μηνιαία βάση και οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν 2 – 3
ημέρες την εβδομάδα.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα διαΖΩσης OpenGYM 2021
αποτελεί μια νέα πρόταση για την άθληση στην
πόλη μας για όποιονδήποτε ενδιαφέρεται για
της φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της
φυσικής κατάστασης τους.
Στο πρόγραμμα διαΖΩσης OpenGYM 2021
μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενα μέλη ή
νέα μέλη των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων ως ελεύθερα αθλούμενοι- ανεξάρτητα της
αθλητικής τους εμπειρίας και της σωματικής
διάπλασης τους, αρκεί να έχουν διάθεση να
αθληθούν με φυσική παρουσία σε εξωτερικό χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επιλέξουν προγράμματα, ημέρες και ώρες με την
καταβολή ενός συμβολικού ποσού και να ακολουθήσουν αυτά για ένα μήνα. Αν το
επιθυμούν πριν την ολοκλήρωση του μήνα μπορούν να επεκτείνουν την συμμετοχή τους για
τον επόμενο μήνα.
Η μετακίνηση των αθλούμενων στον χώρο άσκησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρωτόκολλα για την μείωση της διασποράς του COVID19.

Που και Πως υλοποιείται το πρόγραμμα:

Τα πρόγραμμα διαΖΩσης OpenGYM 2021 υλοποιείται καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 9:00 έως και τις 20:30 και Σάββατο από 9:00 έως 18:00, στις
εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου (εξωτερικοί χώροι στο βοηθητικό και κεντρικό
γήπεδο). Σε περιπτώσεις εφαρμογής αυστηρών μέτρων για την πρόσληψη της διασποράς
του COVID19, η υλοποίηση των προγραμμάτων θα επηρεάζεται ανάλογα από τα μέτρα σε
αριθμός ατόμων και χρόνο υλοποίησης.
Οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Αθλητισμός
για Όλους», σε εξωτερικούς χώρους του σταδίου και χωρίς μηχανήματα ενδυνάμωσης και
χωρίς χρήση αποδυτηρίων.
Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί με ευλάβεια όλα τα Υγειονομικά
Πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις αθλητικές δράσεις και συνάθροιση ατόμων. Το προσωπικό
είναι εκπαιδευμένο για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας ενώ οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να τηρούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Κόστος υλοποίησης του:
Το κόστος του προγράμματος έχει ορισθεί σε 15€/μήνα και προσφέρει την
δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν την συμμετοχής τους στο ένα από τα δύο ή και
στα δύο προγράμματα (τηλεάσκηση και διαΖΩσης) ενώ ταυτόχρονα γίνονται μέλη των
Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων ως αθλούμενοι και μπορούν να κάνουν χρήση των
εξωτερικών αθλητικών χώρων στα πλαίσια λειτουργίας του σταδίου και των μέτρων για τον
COVID19 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ΚΥΑ.
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Δηλώσεις συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής για ανήλικα τέκνα γίνεται ΜΟΝΟ με τη συμπλήρωση και
κατάθεση του εντύπου Αίτηση Συμμετοχής και Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα-Κηδεμόνα (για
ανήλικα τέκνα) στις γραμματείες των δημοτικών αθλητικών κέντρων ΔΑΠΚΗ και
Παγκρήτιο Στάδιο.
Σε περιπτώσεις που η καταβολή του αντίτιμου συμμετοχής γίνει διατραπεζικά, το
έντυπο κατάθεσης πρέπει να κατατεθεί την πρώτη ημέρα συμμετοχής στην γραμματεία
τω αθλητικών κέντρων.
Το έντυπο της αίτησης για κάθε πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο site του φορέα μας
(www.aahaeota.gr) και οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται χωρίς περιορισμό σε
μηνιαία βάση με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
διαΖΩσης OpenGYM 2021
 Αίτηση συμμετοχής (με προσωπικά στοιχεία και επιλογή ωρών – ημερών εκγύμνασης).
 Βεβαίωση Υγείας για άθληση.
 Υπεύθυνη δήλωση για COVID19 ή εβδομαδιαίο αρνητικό τέστ COVID19.
 Κατάθεση αντιτίμου ή καταθετήριου στην γραμματεία του γυμναστηρίου-σταδίου.

Απαραίτητος Εξοπλισμός Συμμετεχόντων





Στρωματάκι γυμναστικής ή μεγάλη πετσέτα μπάνιου
Πετσέτα μικρή
Αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια
Μπουκάλι με αντισηπτικό ή αντισηπτικά μαντηλάκια
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