
Καλοκαιρινό camp για παιδιά

Στη σελίδα αυτή δίνονται πληροφορίες για τη διεξαγωγή του καλοκαιρινού camp 2011. Η
σελίδα ανανεώνεται ΣΥΝΕΧΩΣ!!!

  

Για πληροφορίες από το τηλέφωνο: 2106543879 (επιλογή 1)

      

Αφίσα καλοκαιρινού Camp 2011

  

Αίτηση Καλοκαιρινού Camp 2011

  

Παρακαλούμε για τη δική σας διευκόλυνση να εκτυπώσετε την αίτηση και να έρθετε κατά
την εγγραφή σας με την αίτηση συμπληρωμένη. Συμπληρώστε όλα τα πεδία.

  

Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών: Πέμπτη 9/6/2011
Εγγραφές για Δημότες-κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου: Νευροκοπίου 4-6 &
Αργυροκάστρου, Παπάγου (Κέντρο Νεότητας) Τηλ: 2106543879 επιλ 1
Εγγραφές για Δημότες-κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού: Τέρμα οδού
Σύρου, Χολαργός Τηλ.: 2106549033 & 2106541426

  

Ώρες εγγραφών: 9:00-14:00 πρωί

  

Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους Παπάγου-Χολαργού ότι οι εγγραφές για την
πρώτη περίοδο έχουν ολοκληρωθεί (δεν υπάρχουν πλέον κενές θέσεις)
. Απομένουν θέσεις για τη Δεύτερη και Τρίτη Περίοδο.

  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό Γιατρού, Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός από ΔΕΚΟ), Αίτηση
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http://www.dopap.gr/doc/sports/camp2011afisa.pdf
http://www.dopap.gr/doc/sports/camp2011aitisi.pdf


Καλοκαιρινό camp για παιδιά

  

1. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ CAMP: 
 (1) Πρώτη περίοδος, από 20/06/2011 μέχρι 01/07/2011
 (2) Δεύτερη περίοδος, από 04/07/2011 μέχρι 15/07/2011 
 (3) Τρίτη περίοδος, από 18/07/2011 μέχρι 29/07/2011 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ :
 (1) Ποδόσφαιρο (κανονικό και μίνι 5χ5 , 7χ7 κ.λ.π.)
 (2) Καλαθοσφαίριση (μπάσκετ).
 (3) Πετοσφαίριση (βόλεϊ).
 (4) Πετοσφαίριση στην άμμο (beach volley).
 (5) Επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ – πονγκ).
 (6) TAEKWONDO.
 (7) Αντισφαίριση (τένις).
 (8) Πολιτιστικές δραστηριότητες γενικά.
 (9) Μπαλέτο –  χορός.
 (10) Ενόργανη Γυμναστική.
 (11) Δημιουργικό παιχνίδι.
 (12) Σκάκι.
 (13) Ξιφασκία.
 (14) Ορχηστρική.
 (15) Στίβος.
 (16) Προσκοπικές δραστηριότητες.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ :
 (1) Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις – γήπεδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 (2) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων Παπάγου – Χολαργού.
 (3) Οι πολιτιστικές αίθουσες του Δημαρχείου.

  

Για τη σίτιση του  καλοκαιρινού Camp 2011 έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Σύντομα θα
ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες

  

Ειδικές οδηγίες για τους γονείς:

  

1.    Προσέλευση παιδιών 08:00 – 08:15 στο Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού «Α. Τρίτσης»
(τέρμα οδού Σύρου) για τα παιδιά της Κοινότητας Χολαργού και Κέντρο Νεότητας (οδός
Νευροκοπίου 4-6) για τα παιδιά της Κοινότητας Παπάγου.
2.    Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τα αντίστοιχα σημεία συγκέντρωσης 14.00 έως
15.00
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http://www.dopap.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54:32011-camp-2011&amp;catid=6:2011-05-23-14-31-27&amp;Itemid=11


Καλοκαιρινό camp για παιδιά

3.    Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν αθλητικά ρούχα, αθλητικά παπούτσια και καπέλο και να
βάζουν αντηλιακό από το σπίτι τους. Επίσης καλό θα ήταν να έχουν μία αλλαξιά ρούχα
κυρίως τις ημέρες που έχει πολύ ζέστη.
4.    Τα γεύματα (δεκατιανό και σάντουιτς) θα προσφέρονται από τον ΔΟΠΑΠ.
5.    Οι μετακινήσεις των παιδιών εκτός Αθλητικού Κέντρου, θα γίνονται με τα πούλμαν του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού και πάντοτε με τη συνοδεία των Προπονητών.
6.    Σε περίπτωση αλλεργίας ή άλλου προβλήματος υγείας το οποίο δεν έχει γραφτεί στη
δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να ενημερωθεί το προσωπικού του ΔΟΠΑΠ.
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