2018 EVathlon Summer Camp
Το σχολείο τελειώνει, το Summer Camp αρχίζει!
Σε έναν ολοκαίνουριο χώρο στo Ρίο, το EVathlon διοργανώνει ένα μοναδικό αθλητικό summer
camp για παιδιά 5-12 ετών!
Σε ένα άρτια εξόπλισμενο, ασφαλή και όμορφο περιβάλλον και μέσα από ένα ισορροπημένο
πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα παίξουν, θα κινηθούν, θα γυμναστούν, θα
μάθουν νέα αθλήματα, θα εξασκηθούν σε αυτά, θα αναπτύξουν τις κλίσεις και τις δεξιότητες τους,
θα αποκτήσουν υγιείς αθλητικές συνήθειες και παράλληλα θα εκφραστούν, θα επικοινωνήσουν
και θα κάνουν νέους φίλους.
Η εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών και παιδαγωγών του EVathlon summer camp σας περιμένει
για ένα αξέχαστο καλοκαίρι!
•
•
•
•
•
•

Παιχνίδια στίβου, σκυταλοδρομίες, ορθοσωματική λειτουργική προπόνηση.
Αθλοπαιδιές: Basketball, Volleyball, mini football.
Παιχνίδια συνεργασίας (team building, παιδικά παιχνίδια από όλο τον κόσμο τύπου
survivor, κρυμμένος θυσαυρός), βασικές τεχνικές αναρρίχησης σε είδικη ασφάλη πίστα
για παιδιά, κόμποι.
Yoga για παιδιά, χορός, capoeira, zumba, break dance.
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: Κατασκευές, ζωγραφική.
Άλλες δραστηριότητες: επιτραπέζια, παιχνίδια ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ειδικές μετρήσεις για παιδιά:
Ανάλυση στάσης σώματος, Ανάλυση βάδισης (πελματογράφημα), Ανάλυση σύστασης σώματος,
test ευλυγισίας.
Υπεύθυνος ειδικών μετρήσεων
Μπέτσος Θεόδωρος PT, OMT, MTT
Φυσικοθεραπευτής / Ορθοπαιδικός θεραπευτής με χειρισμούς / Medical training therapist
Ημέρες λειτουργίας summer camp: Δευτέρα με Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 8:15 – 15:30
Για παιδιά 5 – 12 ετών.
Summer camp 2018
Ενδεικτικό πρόγραμμα
08:15-09:00 Προσέλευση, ελεύθερο παιχνίδι.
09:00-09:30 Κύκλος καλημέρας, νέα, παρουσίαση αθλημάτων ημέρας.
09:30-10:30 Αθλητικό πρόγραμμα στίβου. Ορθοσωματική λειτουργική πρόπονηση.
10:30-11:00 Δεκατιανό.
11:00-12:00 Αθλοπαιδiες (basketball, mini football),
12:00-13:00 Yoga, χορός, capoeira, zumba, break dance, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια συνεργασίας
13:00-13:45 Μεσημεριανό
13:45-15:30 Επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης,
ζωγραφική. Διατροφικές συνήθειες.
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Τιμοκατάλογος – Καλοκαίρι 2018
Πρόγραμμα (8:15 – 15:30):
•
•
•
•
•
•
•

1η εβδομάδα: 18 - 22 Ιουνίου 2018
2η εβδομάδα: 25 - 29 Ιουνίου 2018
3η εβδομάδα: 2 - 6 Ιουλίου 2018
4η εβδομάδα: 9 - 13 Ιουλίου 2018
5η εβδομάδα: 16 - 20 Ιουλίου 2018
6η εβδομάδα: 23 - 27 Ιουλίου 2018
7η εβδομάδα: 30 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2018

Και για μετά τις διακοπές:
•
•

8η εβδομάδα: 27 - 31 Αυγούστου 2018
9η εβδομάδα: 3- 7 Σεπτεμβρίου 2018

Κόστος 1 ημέρας: 25 € (31 € με φαγητό)
Κόστος 1 εβδομάδας: 95 € (125 € με φαγητό)
Κόστος 2 εβδομάδων: 170 € (230 € με φαγητό)
Κόστος 3 εβδομάδων: 240 € (330 € με φαγητό)
Κόστος 4 εβδομάδων: 290 € (410 € με φαγητό)
Δηλώσεις συμμετοχής από 15 Μαρτίου εώς 30 Απριλίου.
10% έκπτωση γα δηλώσεις συμμετοχής εώς Μ. Παρασκεύη 6 Απριλίου με εξόφληση του
συνολικού ποσού.
Περισσότερες από 4 εβδομάδες: 10% έκπτωση στο τελικό ποσό.
10% έκπτωση για οικογένειες με 2-3 παιδιά.
Για την παρακολούθηση του καλοκαιρινού προγράμματος δεν απαιτείται εγγραφή.
Υπέυθυνος προγράμματος
Μπέτσος Δημήτριος πτυχιούχος καθηγητής Φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
Λαχταριστό φαγητό για τα παιδιά με τη γνωστή ποιότητα και τη γνώση του Δημήτρη Φάκαλου και
του catering Talks.
Σχόλια - Διευκρινήσεις - Παροχές:
•
•
•
•
•

Στο κόστος περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει το παιδί.
Το δεκατιανό και το μεσημεριανό δεν περιλαμβάνονται. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη
σίτιση του παιδιού, σε δοχεία κατάλληλα για ζέσταμα σε ηλεκτρικό φούρνο.
Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, η ημέρα δεν αναπληρώνεται.
Η έκπτωση στα προγράμματα +2 εβδομάδων ισχύει ως τιμή πακέτο, με εξόφληση έως
και την 1η ημέρα συμμετοχής.
Παρέχεται δωρεάν ασφάλεια αστικής ευθύνης σε όλα τα παιδιά.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
[Συµπληρώνεται από τον κηδεµόνα για κάθε παιδί του]

O/H υπογεγραµµέν…………………….…………………..………………... δηλώνω ότι επιθυµώ
το παιδί µου ………………………………………………………..………………… ετών ……. µε ηµ/νία
γέννησης ….…………...…… να συµµετάσχει στο «EVATHLON SUMMER CAMP 2018»,
καθηµερινά από τις 08:15 έως τις 15:30 (εκτός Σαββατοκύριακου).
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν πάσχει από οτιδήποτε που θα καθιστούσε
επικίνδυνη τη συµµετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες του προγράµµατος
καθώς και στις δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο (π.χ. αλλεργίες).
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( Μαρκάρετε µε Χ τα αντίστοιχα κελιά)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ* ………..ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΦΑΚΑΛΟ*………
( Μαρκάρετε µε Χ τα αντίστοιχο πεδίο)

*Σηµ. Το δεκατιανό το παρέχουν οι γονείς από το σπίτι.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ……………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : …………………………………………………………………...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & Τ.Κ : ........……………………………..…..… EMAIL…………..…………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
οικίας: ..………..………………. εργασίας: ………….….………… κινητό: ………………..….………..
Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
…………………………………………..
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