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EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΔΤ			ΑΦΜ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμέν__ δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) Τ
 ο παιδί μου μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα κολύμβησης
του Tripolis Sports Camp 2017.
β) Το παιδί μου έχει το εξής πρόβλημα υγείας που πρέπει να προσεχθεί:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης
Γραμματεία ΑΕΚ Τρίπολης & Γραμματεία ΚΟΑ Τρίπολης
Τέρμα Καλαβρύτων, τηλ: 2711 104027 και 6972 694448

Συμπληρωματικά, επισυνάπτονται οι ιατρικές βεβαιώσεις που επιτρέπουν
στο παιδί μου να συμμετέχει στα αθλητικά σας προγράμματα.

email: tripolissportscamp@gmail.com

γ) Διατροφικές ιδιαιτερότητες (θέματα υγείας όπως αλλεργίες κ.λπ):

Εγγραφές Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 15:00 – 22:00
Έναρξη εγγραφών: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

δ) Το παιδί μου, εκτός από τους κηδεμόνες του, θα παραλαμβάνεται με
την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και από:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε τις ιστοσελίδες
www.tennisaek.gr | www.koat.gr
και την επίσημη σελίδα μας στο facebook
www.facebook.com/TripolisSportsCamp/

1.
2.
Περίοδοι Διεξαγωγής Tripolis Sports Camp 2017
(Σημειώστε την περίοδο ή τις περιόδους που θέλετε)

26/06/2017 – 30/06/2017

γ)

03/07/2017 – 07/07/2017

δ)

10/07/2017 – 14/07/2017

ε)

17/07/2017 – 21/07/2017

στ)

24/07/2017 – 28/07/2017

£
£
£
£
£
£

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην πίσω όψη της παρούσας αίτησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

κόψτε εδώ

19/06/2017 – 23/06/2017

β)

✁

α)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
TRIPOLIS SPORTS CAMP

Αγαπητοί Φίλοι,
Αυτό το καλοκαίρι δύο ιστορικοί σύλλογοι
της πόλης μας, με μακρά αθλητική παράδοση
και συνεισφορά, ο καθένας στο δικό του στίβο,
η ΑΕΚ Τρίπολης και ο Κολυμβητικός, αποφάσισαν
να ενώσουν τις δυνάμεις τους και από κοινού
να διοργανώνουν το πρώτο καλοκαιρινό αθλητικό
camp στην Τρίπολη και την Αρκαδία.
Το Tripolis Sports Camp.
To Tripolis Sports Camp αποτελεί την ευκαιρία
να φιλοξενηθούν τα παιδιά μας και να περάσουν
τις καλοκαιρινές τους διακοπές ευχάριστα και δημιουργικά,

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)

19/06/2017 – 23/06/2017

β)

26/06/2017 – 30/06/2017

γ)

03/07/2017 – 07/07/2017

1ο παιδί		
2ο παιδί		
3ο παιδί		
4ο παιδί		

δ)

10/07/2017 – 14/07/2017

ε)

17/07/2017 – 21/07/2017

στ)

24/07/2017 – 28/07/2017

των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Τρίπολης,
με ένα πρόγραμμα που έχει στηθεί από έμπειρους,
εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον χώρο τους
γυμναστές, προπονητές και παιδαγωγούς.
Με χαρά περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε
στη μεγάλη συντροφιά και την οικογένεια
της ΑΕΚ Τρίπολης και του ΚΟΑ Τρίπολης.

Γιώργος Αγγελόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΚΟΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

130€ για κάθε παιδί
200€ για κάθε παιδί

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι χώροι διεξαγωγής του Tripolis Sport Camp είναι
το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης
και το Δεκάζειο Γηροκομείο Τρίπολης

1. Ιατρική Βεβαίωση ότι το παιδί είναι υγιές καρδιολογικά και δερματολογικά. 2. Συμπληρωμένη η αίτηση συμμετοχής 3. Δύο φωτογραφίες 4. Αντίγραφο του καταθετηρίου τράπεζας στο οποίο θα αναγράφονται α) το ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα και β) την ή
τις περιόδους που θα συμμετάσχει.

Χώρος συγκέντρωσης & υποδοχής των παιδιών
ΔΑΚ Τρίπολης – Γραμματεία Τένις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αθλητικές
Δραστηριότητες

Πολιτιστικές
Δραστηριότητες

Τένις
Κολύμβηση
Κλασικός Αθλητισμός
Μπάσκετ
Βόλλευ
Ποδόσφαιρο
Πινγκ Πονγκ
Αυτοάμυνα
Beach Tennis
Badminton

Ζωγραφική
Χειροτεχνίες
Θεατρικό Παιχνίδι
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνοι Χοροί

Παραδοσιακά
Αθλητικά Παιχνίδια

Παναγιώτης Βαλασόπουλος		
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
		
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛHΣ

4 εβδομάδες
6 εβδομάδες

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι εργαζόμενοι γονείς, μπορείτε να εμπιστευτείτε
τα παιδιά σας στο φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Συνολική διάρκεια ημερήσιου προγράμματος: 07:30 – 16:00
Ώρα συγκέντρωσης παιδιών: 07:30 – 08:30
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: 08:30 – 14:00
Δημιουργική απασχόληση: 14:00 – 16:00

δίπλα στην οικογενειακή εστία, συνδυάζοντας
τα αθλητικά δρώμενα με καινοτόμες δράσεις!

40€ την εβδομάδα
30€ την εβδομάδα
25€ την εβδομάδα
ΔΩΡΕΑΝ

Διοργανώσεις
πρωταθλημάτων

Παράλληλες
δραστηριότητες
Κυκλοφοριακή Αγωγή
Πρώτες Βοήθειες
Διατροφολογία
Φωτογραφία
Κηπουρική

καθημερινή παροχή ενός μικρογεύματος

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής μπορεί να γίνει
α) με κατάθεση: Eurobank, IBAN: GR9702601260000290101657521
β) με μετρητά στη Γραμματεία Tένις του ΔΑΚ Τρίπολης
Τέρμα Καλαβρύτων, τηλ: 2711 104027 και 6972 694448

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Κανένα παιδί δεν θα γίνεται δεκτό στο πρόγραμμα εάν δεν έχουν προσκομιστεί βεβαιώσεις υγείας από παιδίατρο, ο οποίος θα βεβαιώνει και
θα αναφέρει στην ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι υγιές καρδιολογικά και δερματολογικά και ως εκ τούτου μπορεί να γυμνάζεται. 2. Για
κάθε είδους συμφωνία, εκτός εκείνης που συμπληρώνεται στην Δήλωση Συμμετοχής, και για οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο παραλαβής και
παράδοσης των παιδιών, παρακαλούμε να ενημερώνετε την γραμματεία
των διοργανωτών. Η γραμματεία του Tripolis Sport Camp θα λειτουργεί
στο ΔΑΚ Τρίπολης (τέρμα Καλαβρύτων). 3. Η ευθύνη των διοργανωτών
περιορίζεται αυστηρά στις ώρες παραλαβής και παράδοσης των παιδιών,
από 07:30 έως 16:00. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι κηδεμόνες
να τηρούν το ωράριο παράδοσης και παραλαβής των παιδιών (σχετική
ενημέρωση από το ειδικό έντυπο οδηγιών). 4. Για την καθημερινή, αλλά
και για κάθε έκτακτη αποχώρηση παιδιού από το Tripolis Sport Camp,
θα γίνεται αναγνώριση του δηλωμένου προσώπου που παραλαμβάνει το
παιδί, από το ίδιο το παιδί, καθώς και επίδειξη της ταυτότητάς του στους
διοργανωτές (σχετική ενημέρωση από το ειδικό έντυπο οδηγιών). 5. Οι
διοργανωτές παρέχουν στα παιδιά ένα μικρογεύμα κατά την διάρκεια του
διαλείμματος. Αυτό συμβαίνει ώστε να ελέγχεται η ποσότητα της τροφής
που καταναλώνουν τα παιδιά, λόγω της συμμετοχής τους στις αθλητικές
δραστηριότητες. 6. Ειδικά τις ημέρες που στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η κολύμβηση, το πρωινό στο σπίτι θα πρέπει να καταναλωθεί
μέχρι τις 07:30. Οι γονείς πρέπει να έχουν ετοιμάσει για πρωινό κάτι πολύ
ελαφρύ χωρίς γαλακτοκομικά. Οι ειδικές οδηγίες για την κολύμβηση θα
δοθούν με ξεχωριστό έντυπο (σχετική ενημέρωση από το ειδικό έντυπο
οδηγιών). 7. Οι γονείς οφείλουν να εφοδιάζουν καθημερινά τα παιδιά με
καπέλο, δεύτερο μπλουζάκι, παγούρι για νερό και αντηλιακό. 8. Η γνωστοποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος θα γίνει την πρώτη ημέρα
προσέλευσης των παιδιών στο Tripolis Sport Camp και κάθε Παρασκευή
θα γνωστοποιείται το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. 9. Τα παιδιά
που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας του Tripolis
Sport Camp θα υποχρεώνονται να αποχωρήσουν.

