
 

 

 

 

 
 
 

 

Αξιότιμε κυρία / κύριε, 
 

Σηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Indoor Summer Camp 2021 πνπ ζα πινπνηεζεί 

ζην Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ (ΝΚΓΗ) από 02.08.2021, ζαο 

επηζπλάπηνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξόζβαζε 

 ζαο ζην Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην. 
 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ελδηαθέξνλ  θαη ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. 

Θα είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

 

Με εθηίκεζε, 

Από ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ ISCC 2021 

 
 

ΠΠΔΔΡΡΙΙΟΟΓΓΟΟΙΙ        ΑΑΠΠΑΑΧΧΟΟΛΛΗΗΗΗ  
                    

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ  02.08.2021 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ   09.08.2021 

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟ   16.08.2021 

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟ 23.08.2021 

 
  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΔΔ  
ΣΣηηλλέέθθωωνναα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς    IISSSSCC  κκααηηάά  ηηηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  σσλλοοπποοίίηηζζηηςς  ηηοοσσ    IISSSSCC  22002211::  

ΓΓρρααμμμμααηηεείίαα::  22881100  338800  883300,,  ΝΝέέοο  ΚΚλλεειιζζηηόό  ΓΓσσμμννααζζηηήήρριιοο  ΗΗρραακκλλεείίοοσσ,,  ΠΠεερριιοοττήή  ΒΒΙΙΠΠΔΔ,,  ΟΟδδόόςς  ΓΓ  

  

  

  
    
 

 
 

 

Δηαρεηξηζηήο CAMP: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΠΤΡΟΤ  ΜΟΤΣΑΚΛΗ  - ΠΕΡΙΟΥΗ ΛΙΝΣΟ 

ΣΗΛ: 2810264560 / 2810264570 εσωτ. 576 & 591 

Email:  indoorScamp@aahaeota.gr   

ISC@aahaeota.gr      

 Site:  www.aahaeota.gr      facebook/dakirakliou 

 
 

Εσταριζηούμε πολύ για ηο ενδιαθέρον ζας ζηα δημοηικά Αθληηικά Κένηρα 
 
 
 

 

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΦΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

http://www.aahaeota.gr/


 
 

 

 

1. Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

α.  Αίηεζε ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε από ηνλ θεδεκόλα ηνπ 

παηδηνύ/παηδηώλ 

β.  Ιαηξηθή βεβαίσζε πγείαο γηα άζιεζε (από ηνλ παηδίαηξν ζαο) 

γ.  Κάζε πξώηε εκέξα ηνπ camp (ε πξώηε εκέξα άθημεο ηνπ 

παηδηνύ) αξλεηηθό  self test  ή rapid test, γηα ηνλ  COVID19. 

 

2. Ση πξέπεη λα θνξνύλ θαη λα έρνπλ καδί ηα παηδηά κνπ; 

Παξαθαινύκε ηα παηδηά ζαο λα έξζνπλ ζην  Camp κε αζιεηηθή 

πεξηβνιή, θαη αζιεηηθά παπνύηζηα (εθηόο παπνύηζηα πνδνζθαίξνπ κε 

ηάπεο) θαη  λα έρνπλ ζηηο ηζάληεο ηνπο ηα παξαθάησ: 

α.   έλα - δύν επηπιένλ καθό κπινπδάθηα (γηα λα αιιάδνπλ κεηά  ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο καο), 

β.   κηα κηθξή πεηζέηα, 

γ. κηα κεγάιε πεηζέηα, 

δ.   έλα επηηξαπέδην παηρλίδη πνπ ηνπο αξέζεη λα παίδνπλ (πξναηξεηηθό), 

ε.   ην θαγεηό ηνπ/ηνπο ζε ζπζθεπαζία πνπ λα δηαζθαιίδεη ην πεξηερόκελν 

ηνπο  θαη εθηόο ςπγείνπ – ηνπνζεηεκέλν ζε πιαζηηθή ζαθνύια κε zip 

(με ηον ονομαηεπώνςμο ηοςρ και ένδειξη αν σπειάζεηαι ζέζηαμα – ζε 

microwave). 

ζη. αληηζεπηηθό ρεξηώλ θαη αηνκηθά καληηιάθηα γηα απνιύκαλζε  

δ.  κάζθα πξνζώπνπ (αν και εθόζον σπειαζθεί να θοπεθεί και για 

εκπαιδεςηικούρ λόγοςρ)  

η. ηο θαγηηό ηος ζε πλαζηικό ζκεύορ  

θ.    δύο έωρ ηπία μικπά νεπάκια. 

Πξνηείλνπκε ηα παηδηά λα κελ θέξλνπλ καδί ηνπο  tablet  ή 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Επηζεκαίλεηαη όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα έρνπλ 

καδί ηνπο ηειέθσλν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ή 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ην νπνίν  παξακέλεη ζηελ δηθή ζαο/ηνπο  επζύλε 

όπσο θαη όια ηα πξνζσπηθά  ηνπο αληηθείκελα.  

Κάζε πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο ην παηδί ζα πξέπεη έρεη αξλεηηθό  

self test  ην νπνίν επηδεηθλύεηαη από ηνλ ζπλνδό ζην πξνζσπηθό ηνπ  camp 

θαηά ηελ άθημε  θαη παξάδνζε ηνπ παηδηνύ. 

 

2. Πώο ζα θηάζσ ζην Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην θαη ηη ώξα κπνξνύλ λα 

αθηρζνύλ ηα παηδηά κνπ; 

Η πξόζβαζε ζην Νέν  Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ, γίλεηαη από 

ηνλ θόκβν Καηζακπά ή από νπνηαδήπνηε είζνδν ηεο Βηνκεραληθήο 

Πεξηνρήο πξνο ηελ νδό Γ.  Τν Νέν  Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Ηξαθιείνπ, 

βξίζθεηαη βνξηλά ηεο νδνύ Γ, ελώ ε  είζνδνο ηνπ βξίζθεηαη επί ηεο βνξηλήο 



πιεπξάο ηεο ίδηαο νδνύ (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθόο ράξηεο). Από ηνλ θόκβν 

Καηζακπά πξνο ην Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ππάξρεη Σήκαλζε ζην δξόκν 

(κπιε ηακπέιεο). 

Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζαο επί ηεο νδνύ Γ ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί  

ζηελ είζνδν πξνο ην Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην  beach flags (ζεκαίεο κε 

ηελ νλνκαζία θαη ινγόηππν ηνπ Indoor Summer Sports Camp). 

Καηά ηελ πξσηλή άθημε ζαο (από 07:30-09:00) ζηελ εμσηεξηθή 

είζνδν (θπιάθην ειέγρνπ security ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζηαδίνπ) 
ηνπ Νένπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ, ζα ζαο δεηεζεί από ηνλ  Security  λα 

δειώζεηε ην νλνκαηεπώλπκν ζαο θαη ηα νλόκαηα ησλ  παηδηώλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην  Camp (ππνρξεσηηθή ελέξγεηα). 

Γηα θάζε νκάδα παηδηώλ (αλάινγα κε ηελ ειηθία) ζα έρεη 

δεκηνπξγεζεί ρώξνο ππνδνρήο γηα  ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ  παηδηώλ 

(ηζάληεο), ζηνπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο πνπ έρνπλ νξηζζεί. 

Καηά ηελ άθημε ηνπ παηδηνύ παξαθαινύκε  λα ελεκεξώζεηε ηνλ 

ππεύζπλν Καζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, ηεο νκάδαο, γηα ηπρόλ 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζαο (αιιεξγίεο, ζέκαηα πγείαο ή 

ζπκπεξηθνξάο)  θαη παξαδώζηε ην θαγεηό ηνπ παηδηνύ ζαο γηα 

ηνπνζέηεζε ζην ςπγείν ηνπ ρώξνπ νινθιήξσζε ηεο άθημεο ηνπ 

παηδηνύ/παηδηώλ ζαο ζα ζαο δεηεζεί λα πηζηνπνηήζεηε ηελ άθημε ηνπ/ηνπο 

ππνγξάθνληαο (ππνρξεσηηθή ελέξγεηα) ζηελ ιίζηα «πηζηνπνίεζεο 

άθημεο/αλαρώξεζεο ηνπ παηδηνύ/παηδηώλ» θαη λα ελεκεξώζεηε ηνλ 

ππεύζπλν ηεο νκάδαο πνηόο ζα παξαιάβεη ην παηδί/παηδηά ζαο θαηά ηελ 

απνγεπκαηηλή αλαρώξεζε. 

 

Επίζεο ε θαηαγξαθή ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδηνύ/παηδηώλ ζην έληππν 

COVI19  είλαη ππνρξεσηηθή κεηά από ζεξκνκέηξεζε ελώ νη γνλείο 

πξέπεη λα θνξνύλ κάζθεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζε εζσηεξηθό ρώξν. 

 

 Πόηε κπνξώ λα παξαιάβσ ηα παηδηά κνπ ην απόγεπκα; 

Καηά ηελ απνγεπκαηηλή άθημε ζαο (από 13:15 – 14:00  ή 15:00-16:00) 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ παηδηνύ/ησλ παηδηώλ ζαο ζηελ εμσηεξηθή είζνδν 

(θπιάθην ειέγρνπ security) ηνπ Νένπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ, ζα ζαο 

δεηεζεί από ηνλ  Security  λα δειώζεηε ην νλνκαηεπώλπκν ζαο θαη ηα 

νλόκαηα ησλ  παηδηώλ πνπ ζα παξαιάβεηε από ην ISS Camp. 

Σηελ ζπλέρεηα κε ην όρεκα ζαο, κπνξείηε  αθινπζώληαο ηελ ίδηα 

πνξεία κε ην πξσί λα θηάζεηε ζην ζεκείν παξάδνζεο –παξαιαβήο ησλ 

παηδηώλ  όπνπ ζα ζπλαληήζεηε ην πξνζσπηθό καο ην νπνίν ζα ζαο 

ελεκεξώζεη γηα ην πώο πέξαζε ηελ εκέξα ηνπ ην παηδί/παηδηά ζαο. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλαρώξεζεο ηνπ παηδηνύ/παηδηώλ ζαο ζα ζαο δεηεζεί λα 

πηζηνπνηήζεηε ππνγξάθνληαο (ππνρξεσηηθή ελέξγεηα) ζηελ ιίζηα 

«πηζηνπνίεζεο άθημεο/αλαρώξεζεο ηνπ παηδηνύ/παηδηώλ». 

 

εκεηώλεηαη όηη ηα παηδηά  παξαδίδνληαη πξνο αλαρώξεζε ΜΟΝΟ ζε 

άηνκα πνπ  έρεηε δειώζεη σο γνλέαο ή θεδεκόλαο θαηά ηελ αίηεζε ζαο. 

  



3. Δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ISSC 2021 

Με ην ηέινο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο ηνπ ISSC ζα παξαιάβεηε 

ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ΝΚΓΗ πνπ 

έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί – αλ θαη εθόζνλ απηό είλαη δπλαηό ιόγσ ησλ 

κέηξσλ γηα ηνλ COVID19 - θαζώο επίζεο θαη  ππεύζπλε δήισζε ζηελ 

νπνία πξέπεη λα βεβαηώζεηε όηη απνδέρεζηε  ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνύ/παηδηώλ ζαο ζηηο εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο 

κε ιεσθνξείν ζε απηέο. 

 Σηηο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Νένπ Κιεηζηνύ 

Γπκλαζηεξίνπ δελ ζα ιάβνπλ κέξνο ηα παηδηά γηα ηα νπνία νη γνλείο δελ 

έρνπλ δειώζεη επίζεκα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Γηα ηα παηδηά απηά έρεη ιεθζεί κέξηκλα λα κείλνπλ ζην Νέν Κιεηζηό 

Γπκλαζηήξην θαη λα απαζρνιεζνύλ κε παξάιιειεο αζιεηηθέο δξάζεηο ζηα 

πιαίζηα ηνπ  ISSC. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμσηεξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, νη γνλείο ΔΕΝ 

κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά από ηνπο ρώξνπο πνπ πινπνηνύληαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο. Η παξαιαβή ησλ παηδηώλ γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

ζαο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ από ηνλ Νέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ζηελ 

έμνδν πνπ ζα νξηζζεί από ηελ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

  

 

4. Πξόγξακκα ISSC 2021 

Σηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο  ειεθηξνληθά ή  ζε έληππε κνξθή ζα 

παξαιακβάλεηε  ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ηνπ ISSC κε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ  πξνγξακκαηηζηεί. 

 

 ΠΡΟΟΧΗ: 
ΗΗ  υυλλοοπποοίίηηςςηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοσσ  αακκοολλοουυθθεείί  μμεε  εευυλλάάββεειιαα    όόλλαα  τταα  

ΥΥγγεειιοοννοομμιικκάά  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλαα  ττοουυ  ΕΕΟΟΔΔΥΥ  γγιιαα  ττιισσ  ααθθλληηττιικκζζσσ  δδρράάςςεειισσ  κκααιι  

ςςυυννάάθθρροοιιςςηη  ααττόόμμωωνν..  ΤΤοο  ππρροοςςωωππιικκόό  εείίννααιι  εεκκππααιιδδεευυμμζζννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηηςςηη  

όόλλωωνν  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ααςςφφααλλεείίαασσ  εεννώώ  τταα  ππααιιδδιιάά  πποουυ  θθαα  ςςυυμμμμεεττάάςςχχοουυνν  θθαα  

εεκκππααιιδδεευυττοοφφνν  ςςτταα  ιιςςχχφφοονντταα  υυγγεειιοοννοομμιικκάά  ππρρωωττόόκκοολλλλαα..  ΤΤαα  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..    
 

hhttttppss::////ggggaa..ggoovv..ggrr//iimmaaggeess//IInnssttrruuccttiioonnss__SSuummmmeerr__CCaammppss__ffoorr__CCOOVVIIDD__1199__2200

2211..ppddff  
 

Όταν το παιδί εμφανίζει ςυμπτώματα όπωσ Πυρετό, Βθχα, Δφςπνοια, 
Πονόλαιμο, Κόπωςη/Μυαλγία, Διάρροια, Ανοςμία δεν προςέρχεται ςτο 

camp. 
 

 

 



Θέζε Νένπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ηξαθιείνπ – Δύν Ανξάθηα  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


