INDOOR SUMMER SPORTS CAMP
Το ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ 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 ¨IINDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ ζχει διάρκεια δζκα 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 αρχίηει ςτισ 20 Ιουνίου 2022 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 2 επτεμβρίου 2022 ενϊ
υλοποιείται, ςτο ςφνολο του, εντόσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Νζου Κλειςτοφ
Γυμναςτθρίου Ηρακλείου (HERAKLION ARENA) ςτθν περιοχι τθσ Β.Ι.Π.Ε. (ςε εςωτερικοφσ
ακλθτικοφσ κλιματιηόμενουσ χώρουσ).
Με πλοφςιο περιεχόμενο και πολλζσ διαφορετικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, που
ςυνδζονται με παράλλθλεσ καλλιτεχνικζσ και επιμορφωτικζσ δράςεισ κάκε θμζρα του
¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ προςφζρει ςτα παιδιά μία μοναδικι εμπειρία από τον
κόςμο των ακλθμάτων ςάλασ τθν οποία ποτζ δεν κα ξεχάςουν!
Το ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ 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 τθσ άςκθςθ και τον
ακλθτιςμό χωρίσ άγχοσ και υψθλζσ απαιτιςεισ.
ε ποιοφσ απευθφνεται το ¨ INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨
Το ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ 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 ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨ μποροφν να ςυμμετζχουν αγόρια και κορίτςια του
θλικίασ 6 (2016) ζωσ και 12 ετών – και κατ’ εξαίρεςη λόγω ςυγγζνειασ παιδιά μζχρι και
πρώτησ τάξησ γυμναςίου ή παιδιά πζντε χρονών, 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 δζκα εβδομάδεσ 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.
Που υλοποιείται το ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨
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.

Ποιό είναι το περιεχόμενο του ¨I.S.S.C¨
Στο θμεριςιο πρόγραμμα του ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨, 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
ΑΕΡΟΜΟΝΣΕΛΙΜΟ
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 (πάντα με τθν ςυγκατάκεςθ του
γονζα θ κθδεμόνα)
Κόςτοσ υλοποίθςθσ του ¨INDOOR SUMMER SPORTS CAMP¨
Το κόςτοσ του προγράμματοσ ζχει οριςκεί ςε :
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΗΝΑ
Κανονικζσ τιμζσ
50 €
170 €
Πολφτεκνοι – Τρίτεκνοι
45 €
150 €
Σφλλογοι (Ακλθτικοί Πολιτιςτικοί)
Σφλλογοι Δθμοςίων/Δθμοτικϊν Υπαλλιλων
40 €
130 €
Άνεργοι (ζνασ ι δφο γονείσ)
35 €
110€
Επίςθσ το τρίτο ι το τζταρτο παιδί μίασ οικογζνειασ είναι δωρεάν με κόςτοσ για
τα δφο πρώτα παιδιά 45 € 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 ζκπτωςη ςε κάθε
περίπτωςη).

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Η διλωςθ ςυμμετοχισ για κάκε παιδί γίνεται ΜΟΝΟ με τθν ςυμπλιρωςθ και
κατάκεςθ του εντφπου Αίτθςθ υμμετοχισ και Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Γονζα-Κθδεμόνα
ςτθν Γραμματεία Γυμναςτθρίου Παγκρθτίου ταδίου κφρα 9 (09:00-22:00 από
23.05.2022) ι ςτθν Γραμματεία του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Κζντρου Ηρακλείου
(ΔΑΠΚΗ) (09:00-14:00 από 23.05.2022) από τον ίδιο τον γονζα ι κθδεμόνα του
παιδιοφ. Με τθν ζναρξθ του ISSC ςτο Νζο Κλειςτό Γυμναςτιριο Ηρακλείου (ΝΚΓΗ)
από 20.06.2022, εγγραφζσ κα γίνονται και ςτθν γραμματεία του ΝΚΓΗ.
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.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
η

1 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
2 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
3 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
4 ΠΕΡΙΟΔΟ
5η ΠΕΡΙΟΔΟ

20.06 – 24.06.2022
27.06 – 01.07.2022
04.07 – 08.07.2022
11.07 – 15.07.2022
18.07 – 22.07.2022

6η ΠΕΡΙΟΔΟ
η
7 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
8 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
9 ΠΕΡΙΟΔΟ
η
10 ΠΕΡΙΟΔΟ

25.07 – 29.07.2022
01.08 – 05.08.2022
16.08 – 19.08.2022
22.08– 26.08.2022
29.08 – 02.09.2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ:
ΔΑΠΚΗ (ΠΑΣΕΛΛΕ):
ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ :

τηλ: 2810264560 & 2810 264576 (μέχρι 19/06/2022) και
τηλ: 2810215080
(μέχρι 19/06/2022) και
τηλ: 2810 380830 (20/06/2022 έωσ ολοκλήρωςησ του camp)

Τπεφθυνοσ υντονιςμοφ ISSC:
Δρ. Δημήτριος Κ. Τσιράκος (Bed, PhD – ΚΦΑ), Τηλ: 2810 264568 / Κινητό: 6946060772

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 απόκκομα τθσ
τράπεηασ, θλεκτρονικά ςε ζνα από τα παρακάτω e-mail: indoorScamp@ aahaeota.gr
ι ISC@aahaeota.gr ι με FAX ςτο 2810264561.

Ημέρεσ και ώρεσ ενημέρωςησ και ξενάγηςησ
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 264560 / 570 εςωτ. 576 & 591.

