
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2015 

 

Μια πρόσθετη διέξοδο χαράς και άθλησης μέσα στο καλοκαίρι δίνει ο Δήμος 

Διονύσου και ο Ο.Ν.Α.Π. Θέσπις με την διοργάνωση ενός Αθλητικού Camp, στο 

οποίο μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν παιδιά της περιοχής μας, ηλικίας 8 – 

15 ετών.  

Σο νέο αυτό camp θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τα άλλα καλοκαιρινά 

προγράμματα του Δήμου (summer camps δημιουργικής απασχόλησης) και θα 

διεξαχθεί σε δύο κύκλους, 6 – 17 και 20 – 31 Ιουλίου, στο Κόκκινο Χωράφι στη 

Δροσιά και στο Δημοτικό χολείο της Ροδόπολης.  

τόχος του Αθλητικού Camp είναι οι μικροί αθλητές να κατανοήσουν βιωματικά 

τις έννοιες: παίζω και αθλούμαι, παίζω και μαθαίνω, παίζω και ψυχαγωγούμαι.  

Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

βόλεϊ, στίβο κλπ), πεζοπορία στο δάσος, καθώς και κατασκηνωτικά παιχνίδια, 

που ενισχύουν την ομαδικότητα, την κριτική ικανότητα και την  άμιλλα. 

τις ομάδες που θα δημιουργηθούν βάσει ηλικίας, τα παιδιά θα γνωρίσουν όλα 

τα αθλήματα και θα μαθαίνουν βασική ατομική τεχνική, ομαδική τακτική, ασκήσεις 

επιδεξιότητας και ισορροπίας, με την καθοδήγηση εξειδικευμένου καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής. 

Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει και ομιλίες από προσωπικότητες του αθλητισμού, 

που θα παρουσιάσουν το άθλημά τους και θα δώσουν συμβουλές στα παιδιά, 

μαθήματα υγιεινής διατροφής, προβολή βίντεο για την καλύτερη κατανόηση των 

αθλημάτων κλπ. 

Η προσέλευση θα γίνεται μεταξύ 8:00 – 8:30 το πρωί στο Κόκκινο Χωράφι, όπου 

θα γίνονται οι δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και η πεζοπορία στο δάσος. 

Μεταξύ 11:00 – 11:30, τα  παιδιά θα μεταφέρονται με λεωφορεία στο δημοτικό 

σχολείο της Ροδόπολης, όπου θα χρησιμοποιούνται οι αίθουσες, ο προαύλιος 



χώρος και το κλειστό γυμναστήριο. Από εκεί, μεταξύ 13:10 – 13:30 ή 15:40 – 16:00 

το μεσημέρι, θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς και κηδεμόνες τους.   

 

το Αθλητικό Camp, όπως και στα summer camps του Δήμου, υπάρχει μόνο 

κόστος εγγραφής. Αυτό για κάθε παιδί ανά χρονική περίοδο είναι: 10 ευρώ για 

τους κατόχους της δωρεάν Κάρτας Δημότη και 5 ευρώ για τρίτεκνες και 

πολύτεκνες οικογένειες κατόχους της δωρεάν Κάρτας Δημότη. Ενώ για όσους δεν 

επιθυμούν να εκδώσουν Κάρτα Δημότη, το κόστος ανέρχεται σε 20 και 10 ευρώ 

αντιστοίχως. Σο κόστος αυτό καταβάλλεται αφού επιλεγεί το παιδί για κάποια 

περίοδο και είναι ανταποδοτικό, με τη μορφή υπηρεσιών ή προϊόντων. ε 

περίπτωση που κάποιος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να καταβάλει το κόστος 

εγγραφής, μπορεί να το δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης. 

H περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι από  έως 18 Ιουνίου – 23 Ιουνίου 2015 

στο κεντρικό Δημαρχείο Διονύσου (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. 

τέφανος). Σα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα κάτωθι: 

 Σαυτότητα γονέα 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Βεβαίωση εντοπιότητας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ 

 Βεβαίωση παιδιάτρου 

Οι γονείς παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών που έχουν ήδη ζητήσει την συμμετοχή 

των παιδιών τους στην 2η ή 3η περίοδο των Summer Camps Διονύσου και 

επιθυμούν να το αλλάξουν, μπορούν να το δηλώσουν το διάστημα 12 – 17 

Ιουνίου 2015.  

Για τη συνεχή ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, λειτουργούν η τηλεφωνική 

γραμμή 213 2030621, το email: summercamp2015@dionysos.gr και η σελίδα στο 

facebook Summer Camp 2015 Δήμου Διονύσου. 

ας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. 

 

mailto:summercamp2015@dionysos.gr


 


