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IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP  
Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  είναι ζνα ςφγχρονο και ολοκλθρωμζνο Camp 
πολφπλευρθσ ακλθτικισ εναςχόλθςθσ για ακλιματα και δραςτθριότθτεσ ςάλασ το οποίο 
δίνει τθν δυνατότθτα ςτο παιδί ςασ να παίξει,  να ψυχαγωγθκεί  και να γνωρίςει βιωματικά 
τουλάχιςτον δζκα διαφορετικά ακλιματα εςωτερικοφ χϊρου.  
 

Συνολικά το ¨IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR SPORTS CAMP¨ ζχει διάρκεια  από μία  ζωσ και τρείσ 
εβδομάδεσ από τισ οποίεσ μπορείτε να επιλζξετε από μία μζχρι και όςεσ επικυμείτε,  για να 
ηιςει το παιδί ςασ  πολλζσ εμπειρίεσ και να διαςκεδάςει ςε ζνα αςφαλζσ και ςφγχρονο 
περιβάλλον.  
 

Το camp κα διεξαχκεί από  ςτισ  28 Ιουνίου 2021 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 16 Ιουλίου 2021 
(πρϊτθ περίοδοσ). Η ςυνζχεια του ISCC κα γίνει με νζα ανακοίνωςθ πριν το τζλοσ τθσ 
πρϊτθσ περιόδου ανάλογα  με τισ ςυμμετοχζσ που κα προκφψουν. 
 

Σο ¨IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR SPORTS CAMP¨ υλοποιείται όπωσ κάκε χρόνο, ςτουσ χϊρουσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ηρακλείου  (HERAKLION 
ARENA) ςτθν περιοχι τθσ Β.Ι.Π.Ε.  (σε εσωτερικοφς αθλητικοφς κλιματιζόμενους χώρους). 
  
Με πλοφςιο περιεχόμενο και πολλζσ διαφορετικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, που 
ςυνδζονται με  παράλλθλεσ  καλλιτεχνικζσ και επιμορφωτικζσ δράςεισ κάκε θμζρα του 

¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈ προςφζρει ςτα παιδιά μία μοναδικι εμπειρία από τον 
κόςμο των  ακλθμάτων ςάλασ τθν οποία ποτζ δεν κα ξεχάςουν!  
 

Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  προςφζρει ςε όλα τα παιδιά τθν δυνατότθτα  να 
ςυμμετζχουν βιωματικά ςε παιγνίδια και ακλιματα,  να απολαμβάνουν τθν φυςικι 
δραςτθριότθτα, να ενθμερϊνονται για τισ νζεσ τάςεισ ςτθν διατροφι, τθν άςκθςθ και τον 
ακλθτιςμό χωρίσ άγχοσ και υψθλζσ απαιτιςεισ.   
  

εε  πποοιιοοφφσσ  ααππεευυθθφφννεεττααιι  ττοο  ¨̈  IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  
Το ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈   αποτελεί μια καινοτόμα ακλθτικο-πολιτιςτικι 
πρόταςθ ςτθν πολφπλευρθ εναςχόλθςθ των παιδιϊν δθμοτικοφ, θ οποία ςυνδυάηει τθν 
φυςικι δραςτθριότθτα και τον ακλθτιςμό με πολλά διαφορετικά καλλιτεχνικά και 
πολιτιςτικά ςτοιχεία και δράςεισ.    
 

Στο ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈   μποροφν να ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια του  
θλικίασ 7  έως και 12 ετών (ηλικίες 2014 έως 2009) – και κατ’ εξαίρεςθ λόγω ςυγγζνειασ 
παιδιά μζχρι και πρώτθσ τάξθσ γυμναςίου, ανεξάρτθτα τθσ ακλθτικισ τουσ εμπειρίασ  και  
τθσ ςωματικισ  διάπλαςθσ τουσ, αρκεί να ζχουν διάκεςθ και όρεξθ να παίξουν και να 
ακλθκοφν. 
 

Τα παιδιά μποροφν να επιλζξουν τθν ςυμμζτοχθ τουσ ςε μία  ζωσ και όλεσ τισ εβδομάδεσ 
απαςχόλθςθσ  και μποροφν να επεκτείνουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ 
για τθν επόμενθ.  
 

Τθν τελευταία θμζρα κάκε εβδομάδασ απαςχόλθςθσ των παιδιϊν, οργανϊνονται αγϊνεσ και 
παιχνίδια δεξιοτιτων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ και τθν 
αξιοποίθςθ των ικανοτιτων τουσ εντόσ τθσ ομάδασ.  Οι εκδθλϊςεισ αυτζσ είναι ελεφκερεσ για 
τουσ γονείσ των παιδιϊν, οι οποίοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ ςτα πλαίςια τθσ 
δράςθσ Parent & Kids Physical Activities  που  διεξάγονται ςε όλα τα προγράμματα που 
υλοποιοφνται ςτα δθμοτικά ακλθτικά κζντρα (εφαρμόηοντασ τα ςχετικά υγειονομικά 
πρωτόκολλα). 
 

ΠΠοουυ  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ττοο      ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈  
Υλοποιείται κακθμερινά από  07:30 – 16:00 (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) ςτισ υπερςφγχρονεσ 
εγκαταςτάςεισ του Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ηρακλείου ςτθν περιοχι τθσ ΒΙΠΕ 
(κεντρικό γιπεδο μπάςκετ, προπονθτιρια μπάςκετ - βόλεϊ, αίκουςεσ γυμναςτικισ και 



γυμναςτιριο) από ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό πτυχιοφχων Κακθγθτϊν 
Φυςικισ Αγωγισ, με εμπειρία ςτθν κακοδιγθςθ και εκγφμναςθ παιδιϊν.   
  

ΗΗ  υυλλοοπποοίίηηςςηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοσσ  αακκοολλοουυθθεείί  μμεε  εευυλλάάββεειιαα    όόλλαα  τταα  ΤΤγγεειιοοννοομμιικκάά  

ΠΠρρωωττόόκκοολλλλαα  ττοουυ  ΕΕΟΟΔΔΤΤ  γγιιαα  ττιισσ  ααθθλληηττιικκζζσσ  δδρράάςςεειισσ  κκααιι  ςςυυννάάθθρροοιιςςηη  ααττόόμμωωνν..  ΣΣοο  ππρροοςςωωππιικκόό  

εείίννααιι  εεκκππααιιδδεευυμμζζννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηηςςηη  όόλλωωνν  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ααςςφφααλλεείίαασσ  εεννώώ  τταα  ππααιιδδιιάά  πποουυ  θθαα  

ςςυυμμμμεεττάάςςχχοουυνν  θθαα  εεκκππααιιδδεευυττοοφφνν  ςςτταα  ιιςςχχφφοονντταα  υυγγεειιοοννοομμιικκάά  ππρρωωττόόκκοολλλλαα  πποουυ  ζζχχοουυνν  

ααννααρρττηηθθεείί  ττηηνν  1166..0066..22002211  ααππόό  ττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ΑΑθθλληηττιιςςμμοοφφ..  ΣΣαα  ππααιιδδιιάά  πποουυ  θθαα  

ςςυυμμμμεεττάάςςχχοουυνν  θθαα  λλάάββοουυνν  μμζζρροοσσ  ςςεε  ςςεεμμιιννάάρριιοο  ττήήρρηηςςηησσ  ττωωνν  ππρρωωττοοκκόόλλλλωωνν  κκααιι  θθαα  υυππάάρρχχεειι  

ςςυυννεεχχήήσσ  κκααθθοοδδήήγγηηςςηη  κκααιι  εεπποοππττεείίαα  ςςεε  ααυυττάά  γγιιαα  όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ccaammpp..  
  

ΠΠοοιιόό  εείίννααιι  ττοο    ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ¨̈II..SS..SS..CC¨̈  
Στο θμεριςιο πρόγραμμα του ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈,, τα παιδιά ςε ζνα 
κυλιόμενο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων,  βιϊνουν ατομικά και ομαδικά ακλιματα και 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ εςωτερικοφ χϊρου όπωσ οι παρακάτω: 

 ΜΠΑΚΕΣ  
 ΒΟΛΛΕΙ 
 ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΑΛΑ 
 ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 
 BADMINTON 
 ΣΕΝΙ ΑΛΑ 
 ΞΙΦΑΚΙΑ 
 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 
 ΠΑΛΗ  
 ΜΑΧΗΣΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 
 BOCCIA 
 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΤ ΧΟΡΟΤ 
 ΑΕΡΟΒΙΚΗ  – KID’S AEROBICS  
 ΟΡΘΟΩΜΙΚΕ  ΑΚΗΕΙ 
 ΖUMBA &  YOGA ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 ΕΝΟΡΓΑΝΗ  ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 
 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ   

  ΑΓΩΝΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ   

  

Καινοτομία του Indoor Summer Camp, είναι ότι κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του 
ςυμπεριλαμβάνει εκδθλϊςεισ εκτόσ του Heraklion Arena (Νζου Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου 
Ηρακλείου), ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται επιςκζψεισ ςε μουςεία,  επιςκζψεισ και αγϊνεσ 
με  άλλα καλοκαιρινά  camp, επιςκζψεισ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ, ςτο πάρκο κυκλοφοριακισ 
αγωγισ  και πολλζσ άλλεσ δράςεισ. Οι εκδθλϊςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν αν και εφόςον το 
επιτρζψουν οι ςυνκικεσ και οι περιοριςμοί για τον  COVID 19. 
 

Κόςτοσ υλοποίθςθσ του   ¨̈IINNDDOOOORR  SSUUMMMMEERR  SSPPOORRTTSS  CCAAMMPP¨̈ 
Το  κόςτοσ  του προγράμματοσ ζχει οριςκεί ςε :  

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 Εβδ. 

Κανονικζσ τιμζσ    45 € 120 € 
Πολφτεκνοι – Τρίτεκνοι  
Σφλλογοι (Ακλθτικοί Πολιτιςτικοί) 

40 € 110 € 

Άνεργοι 35 € 100 € 
Σφλλογοι Δθμοςίων/Δθμοτικϊν Υπαλλιλων 35 € 100 € 
Επίςθσ το  τρίτο  ι  το τζταρτο παιδί  μίασ οικογζνειασ να είναι δωρεάν  με κόςτοσ για 
τα δφο πρϊτα παιδιά 40 € για κάκε εβδομάδα απαςχόλθςθσ 



Επίςθσ ςε κάκε ςυγγενι πρϊτου βακμοφ, ςε ακλθτικοφσ, πολιτιςτικοφσ και 
εργαςιακοφσ - υπαλλθλικοφσ ςυλλόγουσ, ςε ανζργουσ και πολφτεκνουσ γίνεται ζκπτωςθ 
για κάκε παιδί ανά εβδομάδα ςυμμετοχισ.  (Ιςχφει μζχρι μία ζκπτωςθ ςε κάθε 
περίπτωςθ).  

  

ΔΔΗΗΛΛΩΩΕΕΙΙ  ΤΤΜΜΜΜΕΕΣΣΟΟΧΧΗΗ  
 Η διλωςθ ςυμμετοχισ  για κάκε  παιδί  γίνεται ΜΟΝΟ  με τθν ςυμπλιρωςθ και 
κατάκεςθ του εντφπου Αίτθςθ υμμετοχισ και Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Γονζα-Κθδεμόνα   
από τον  ίδιο τον γονζα ι κθδεμόνα του παιδιοφ ςτισ γραμματείεσ των δθμοτικϊν 
ακλθτικϊν κζντρων.  
 Σε περιπτϊςεισ που θ καταβολι του αντιτίμου γίνει μετά τθν εγγραφι  
διατραπεηικά, το παραπάνω  ζντυπο πρζπει να κατατεκεί τθν πρϊτθ θμζρα 
ςυμμετοχισ ςτθν γραμματεία του  CAMP ςτο Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο Ηρακλείου.  
 Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ είναι αναρτθμζνο ςτο  site  του φορζα μασ 
(www.aahaeota.gr)  και οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μποροφν να γίνονται χωρίσ 
περιοριςμό μζχρι και μία εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ κάκε περιόδου απαςχόλθςθσ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι κα υπάρχουν κενζσ κζςεισ. 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΙΙ        ΑΑΠΠΑΑΧΧΟΟΛΛΗΗΗΗ  

Αϋ ΠΕΡΙΟΔΟ  28/06 - 02/07 

Βϋ ΠΕΡΙΟΔΟ   05 -  09/07 

Γϋ ΠΕΡΙΟΔΟ   12 - 16/07 

 

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕ  

ΣΣηηλλζζφφωωνναα  εεππιικκοοιιννωωννίίαασσ    IISSSSCC  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  υυλλοοπποοίίηηςςηησσ  ττοουυ    IISSSSCC  22002211::  
  

ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕ  ΣΣΙΙ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΕΕΙΙΕΕ  ::  

ΔΔΑΑΠΠΚΚΗΗ  ––  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΕΕΛΛΩΩΝΝ::          ττηηλλ..  22881100  221155008800    ((μμεεττάά  ααππόό  ρρααννττεεββοοφφ))  

ΓΓΤΤΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΗΗΣΣΙΙΟΟΤΤ  ––  ΘΘΥΥΡΡΑΑ  99  ::  ττηηλλ  22881100  226644556600  ((μμεεττάά  ααππόό  ρρααννττεεββοοφφ))  

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΕΕΟΟΤΤ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΤΤΜΜΝΝΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤ    ττηηλλ..  22881100  338800883300      μμεεττάά  ααππόό    

ρρααννττεεββοοφφ  ααππόό  2244..0066..22002211..                                
  

  

  

   
ΣΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΑΗ ΑΕ  ΟΣΑ 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 1118910-6 , ΙΒΑΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: GR60 0870 0770 0000 0001 1189 106   
ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
 

Παρακαλοφμε μετά τθν κατάκεςθ του αντιτίμου να αποςτείλετε το αντίγραφο 
κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ, θλεκτρονικά ςε ζνα από τα παρακάτω   e-mail: indoorScamp@ 
aahaeota.gr   ι ISC@aahaeota.gr. 

  

ΗΗμμζζρρεεσσ  κκααιι  ώώρρεεσσ  εεννηημμζζρρωωςςηησσ  κκααιι  ξξεεννάάγγηηςςηησσ  
Εκτόσ των πλθροφοριϊν που μπορείτε να αντλιςετε από τα prospectus και το site του 
Camp, μπορείτε να ξεναγθκείτε ςτουσ χϊρουσ από το προςωπικό μασ μετά από 
κακοριςμό ραντεβοφ ςτο τθλζφωνο: 2810 380830. 

http://www.aahaeota.gr/

