
 



              Summer Camp 2021 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1-7/7/2021 

 

Τι μπορεί να προσφέρει η εμπειρία αυτή στο παιδί σας; 

Τα σχολεία κλείνουν και τα μικρά σας, θα έχουν μπροστά τους 2,1/2 μήνες διακοπές. Η κατασκήνωση είναι μια 

καλή επιλογή για να περάσουν δημιουργικά και όμορφα το καλοκαίρι. Ωστόσο, πολλοί γονείς ανησυχούν αν η 

κατασκήνωση είναι καλή, πώς μπορούν να είναι σίγουροι ότι το παιδί τους θα βρίσκεται σε «καλά χέρια», θα 

διασκεδάζει και δεν θα νιώθει μοναξιά; Είναι σαφές ότι τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν και σχετίζονται με τις 

ανάγκες, τις επιθυμίες και τα πιστεύω γονιών και παιδιών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνετε 

πριν πάρετε την απόφαση. 

Αρχικά, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για το παιδί να πάει κατασκήνωση; 

Ένα παιδί είναι έτοιμο να πάει κατασκήνωση όταν μπορεί να επεξεργαστεί ψυχικά τον αποχωρισμό από τους γονείς 

του. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει και όχι τόσο με την ηλικία του. Συνήθως, τα 

παιδιά από τα 6 τους περίπου χρόνια μπορούν να αποχωριστούν τους γονείς. Παρ’ όλα αυτά, ένα παιδί που είναι 

προσκολλημένο στη μητέρα και στον πατέρα του, θα δυσκολευτεί να φύγει ξαφνικά για μεγάλο διάστημα μακριά 

τους. Καλό είναι ο αποχωρισμός να γίνει σταδιακά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν για ένα απόγευμα να φύγουν οι 

γονείς και να αφήσουν το παιδί στον παππού και στη γιαγιά του ή να το πηγαίνουν να παίζει σε σπίτια 

συνομηλίκων του, ώστε να νιώσει περισσότερο ανεξάρτητο. Αν το παιδί παρουσιαστεί αρνητικό στην ιδέα της 

κατασκήνωσης, μπορείτε να συμφωνήσετε να μείνει λιγότερες μέρες. Σε καμία περίπτωση, μην πιέσετε το παιδί να 

κάνει κάτι που δεν θέλει. 

Για το αν είναι καλή ή όχι η επιλογή της κατασκήνωσης μπορείτε να κάνετε το εξής: 

• Επισκεφθείτε το χώρο από κοντά, ώστε να δείτε τις εγκαταστάσεις. Αν είναι καθαρές, αν πληροί τις 

προδιαγραφές. 

• Γνωρίστε το προσωπικό και ζητήστε από τον υπεύθυνο να σας μιλήσει για την φιλοσοφία της κατασκήνωσης και 

τη συνεργασία του μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε κατασκήνωση έχει το δικό της τρόπο οργάνωσης, 

πειθαρχίας, βασισμένη σε συγκεκριμένες αρχές. Για παράδειγμα, άλλες προάγουν τον ανταγωνισμό, άλλες 

ακολουθούν το μοντέλο «ανταμοιβή- τιμωρία», άλλες πάλι στηρίζονται σε αυστηρές μεθόδους πειθαρχίας. 

Ρωτήστε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουν μια διαφωνία μεταξύ παιδιών ή πώς αντιμετωπίζουν μια άσχημη 

συμπεριφορά. Επιλέξτε την κατασκήνωση που ανταποκρίνεται στο δικό σας τρόπο σκέψης και στη «φιλοσοφία» 

που θέλετε να εμφυσήσετε στο παιδί σας. Δείτε μετά αν αυτή ταιριάζει και με τη δική μας! 

Γιατί να επιλέξετε τελικά να πάει το παιδί κατασκήνωση; 

Η κατασκήνωση αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να ενισχύσει το παιδί την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και την 

ψυχοσωματική του ωρίμανση. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του και τις δυνατότητες του. Μέσα από μια ποικιλία ερεθισμάτων και 

δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην κατασκήνωση δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να ανακαλύψει και να 

αναπτύξει τα ταλέντα του και τις δεξιότητες του. 
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• Η ανεξαρτησία είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κερδίζει ένα παιδί στην κατασκήνωση. Είναι το ιδανικό 

μέρος μέσα στο όποιο το παιδί ασκείται στο να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του χωρίς τις υποδείξεις και την 

καθοδήγηση των γονιών του. Μαθαίνει να διαπραγματεύεται τις ανάγκες και τα θέλω του, όχι μόνο με τους 

συνομηλίκους του αλλά και με άλλους ενήλικες. Είναι ένα μέρος, που νιώθει ασφάλεια και έχει την ελευθερία να 

αναπτύξει πτυχές τις προσωπικότητας του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του. 

• Μαθαίνει να υπακούει και να σέβεται τους κανόνες για την σωστή λειτουργία της ομάδας. Το πρόγραμμα στην 

κατασκήνωση είναι καλά οργανωμένο, σε αντίθεση με ότι συνήθως συμβαίνει μέσα στο σπίτι όπου οι κανόνες 

παραβιάζονται σε καθημερινή βάση. Το παιδί, το οποίο αντιμετωπίζεται από τους ομαδάρχες σαν υπεύθυνο άτομο, 

μαθαίνει όρια και κανόνες κυρίως σε θέματα καθαριότητας, προσωπικής υγιεινής, σωστής διατροφής κ.α 

Καταλαβαίνει πως οι κανόνες είναι σημαντικοί για να λειτουργήσει σωστά μια ομάδα. 

• Έρχεται σε επαφή με νέα πράγματα, νέες εμπειρίες. Προσπαθεί λοιπόν να μάθει πως λειτουργούν. Μέσα σ’ ένα 

ασφαλές περιβάλλον το παιδί ενισχύεται να δοκιμάσει και να καταπιαστεί με καινούριες δραστηριότητες και 

εμπειρίες. Κάποια από αυτή θα του αρέσει και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Συνεπώς δίνεται στο παιδί η 

δυνατότητα να αναπτύξει μια δυνατή αίσθηση της ταυτότητας. Έτσι τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της 

ζωής τους. Αυτή την εμπειρία της αυτό αποτελεσματικότητας θα την μεταφέρουν και γενικεύσουν αργότερα στη 

ζωή τους με περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ικανοί στο να λύνουν προβλήματα σε νέες καταστάσεις. 

• Μαθαίνει να κάνει φίλους. Η κατασκήνωση εξασφαλίζει την καλύτερη ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, αφού 

ακόμα και τα πιο εσωστρεφή παιδιά καταφέρνουν να κάνουν πολλούς νέους φίλους. Μία από τις παραμέτρους που 

ενισχύουν τις παιδικές φιλίες είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μοιράζονται κοινές εμπειρίες. 

• Το παιδί μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Μέσα σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον το παιδί 

ενισχύεται να προσπαθήσει ξανά και ξανά και να απολαύσει κατορθώματα και αλλαγές δίνοντας χώρο στη 

δημιουργικότητα του, στην έμφυτη τάση για μάθηση καθώς και στην ελεύθερη έκφραση. 

• Περνά δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο, κάνοντας ένα ουσιαστικό διάλειμμα από τα ηλεκτρονικά, το καναπέ και 

την τηλεόραση. Το παιδί αθλείται, κινείται, έρχεται σε επαφή με τη φύση. Η άμεση επαφή με τη φύση ενεργοποιεί 

όλες τις αισθήσεις των παιδιών και έτσι διευκολύνει τη μάθηση. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η κατασκήνωση για 

παιδιά που έχουν ελλειμματική κοινωνική ανάπτυξη και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

• Η κατασκήνωση βοηθάει τα παιδιά να χτίσουν αυτοεκτίμηση και να βιώσουν την επιτυχία. Στην κατασκήνωση δεν 

υπάρχουν βαθμοί, καλό παιδί, καλός μαθητής, αντιθέτως όλοι είναι ίσοι και όλοι έχουν την ευκαιρία να δώσουν το 

καλύτερο τους εαυτό για να επιτύχουν. 

 

Καλό είναι το παιδί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την απόφαση και να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του, οι 

επιθυμίες του, οι κλίσεις του αλλά και να έχει παρέα μαζί του. 

 

Για 22η συνεχόμενη χρονιά πλην της περσινής 2020,λόγω καραντίνας, οι Αθλητικοί Σύλλογοι Ρέντη-Η ΑΤΡΑΠΟΣ- και 

Ν. Ηρακλείου-ΠΥΡΣΟΣ- (φέτος μαζί μας κι ο σύλλογος του Χολαργού-Λαβύρινθος)διοργανώνουν την Καλοκαιρινή 

κατασκήνωση του Tang Soo Do στην πληρέστερη αθλητική κατασκήνωση στη χώρα μας, στο SportCamp στο 

Λουτράκι Κορινθίας. 

Η εμπειρία μας μετά από τόσα χρόνια είναι κριτήριο για εσάς τους γονείς να εμπιστευτείτε τα παιδιά σας σε εμάς 

και υποχρέωσή μας να τα επιστρέψουμε χαρούμενα και υγιή!!! 
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Η κατασκήνωση ξεκινά Πέμπτη 1/7 το πρωί κ λήγει Τετάρτη 7/7 το απόγευμα. 

Περιλαμβάνει: 

Ιατρό 24/7(24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα)  

5 γεύματα ημερησίως(Πρωινό, δεκατιανό μεσημεριανό ,απογευματινό και βραδινό),  

Ιδιωτική ασφάλεια Security 24/7  

τοξοβολία, αναρρίχηση, ισορροπία, ποδηλασία, αθλοπαιδιές όλων των ειδών(ποδόσφαιρο 5χ5-8χ8-

11χ11,μπάσκετ,βόλλευ,BeachVolley,τέννις,πινγκ-πονγκ,γυμναστήριο κ.α.),  

καθημερινή κολύμβηση 4 ωρών(2,5 το πρωί κ 1,5 το απόγευμα)σε πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κ βοηθητική για 

παιδιά που τώρα μαθαίνουν…  

δημιουργικές δραστηριότητες: μουσική, ζωγραφική, θέατρο προβολές παιδικών ταινιών,  

12 προπονήσεις Τανγκ Σου Ντο από όλους τους συμμετέχοντες δασκάλους,  

πεζοπορία σε γειτονικό βουνό,  

λειτουργεί καντίνα εντός της κατασκήνωσης,  

και τέλος παιχνίδια ομαδικά μέχρι να λιώσουμε στο γέλιο!!! 

  

Το κόστος χωρίς μεταφορά ανέρχεται στα 330 ευρώ/άτομο για τις 7 ημέρες(Για όποιον χρειασθεί απόδειξη ή και 

τιμολόγιο αρκεί να το αναφέρει στην έναρξη κι όχι στη λήξη της περιόδου) 

  

Κόστος μεταφοράς με πούλμαν 2 διαδρομές 28€/άτομο(συμφέρει οικονομικά τους γονείς από τη μεταφορά με 

δικό τους μέσο 360χλμ-4 διαδρομές συν διόδια).Πούλμαν θα μπει μόνο αν συμπληρωθούν πάνω από 20 

ενδιαφερόμενοι κατασκηνωτές. Παραλαβή-παράδοση στις σχολές σας!  

  

Οι κάτοχοι των εκπτωτικών καρτών δικαιούνται ημερήσια επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο ασφαλιστικό 

ταμείο περίπου(ανάλογα τον φορέα) το ποσό των 30€ μετά από αίτηση τους στην υπηρεσία και την ακριβή 

δήλωση των ημερών της κατασκηνωτικής περιόδου για τα ασφαλιστικά ταμεία (1/7-14/7). Το υπόλοιπο του ποσού 

καταβάλλεται στην διοργανώτρια επιτροπή για τα δικά της έξοδα-πληρωμές συνοδών, ομαδαρχών κι έξτρα 

δραστηριοτήτων! 

  

 

Σας υπενθυμίζουμε πως το κόστος της κατασκήνωσης είναι για εξόφληση 

Έως 18/6  330€ 

Και από 19/6   350€ 

Πληρωμή στην είσοδο του Καμπ 1/7 και μόνο αν υπάρχουν θέσεις  390€ 

Με την προσδοκία να κάνουμε την κατασκηνωτική μας ομάδα μεγαλύτερη και να γεμίσουμε χαμόγελα 

περισσότερα παιδικά πρόσωπα.  
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Υγεία και Ασφάλεια 

Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων υγιεινής και ασφάλειας για την καλύτερη 

διαμονή των κατασκηνωτών μας. Γι αυτό επιλέγουμε πάντα οι συνεργάτες μας-αθλητικές κατασκηνώσεις- να 

πληρούν τις απαραίτητες για εμάς κι εσάς τους γονείς προϋποθέσεις ασφάλειας κι υγιεινής! 

 

Η συνεργάτης μας SportCamp λοιπόν μας εξασφαλίζει κι εγγυάται: 

• Ολοκληρωμένο σύστημα Πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου με 

ετήσια αυτοψία & Προσωπικό ασφαλείας 

• Εξοπλισμένο Ιατρείο & Αναρρωτήριο 

• Όλες τις απαραίτητες Άδειες λειτουργίας & Πιστοποιητικά: Κολυμβητικών Δεξαμενών (Δήμος 

Λουτρακίου – Περαχώρας),  Αθλητικών εγκαταστάσεων (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), Κυλικείου, 

Δασαρχείου, Διάθεσης λυμάτων, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

• Απόσταση 7 Χλμ. από το Περιφερειακό Νοσοκομείο Κορίνθου και 5 Χλμ. από το Κέντρο Υγείας 

Λουτρακίου 

• Τοίχος Αναρρίχησης πιστοποιημένος από την TUV Hellas 

• Σχολαστική καθαριότητα των χώρων υγιεινής & εστίασης 

• Αυστηρούς κανόνες υγιεινής στους χώρους αποθήκευσης & προετοιμασίας του φαγητού -  Πιστοποιητικό 

υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων HAACP 

• Ημερήσια αποκομιδή των απορριμμάτων από το Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας 

• 24ωρη φύλαξη των χώρων και νυχτοφύλακες από ιδιωτική εταιρεία 

• Περίφραξη σε όλη την έκταση 

• Νυχτερινός φωτισμός του χώρου και φωτισμός ασφαλείας των κτηρίων 

• Εφεδρική ηλεκτροδότηση από ηλεκτρογεννήτρια 

• Πούλμαν σε ετοιμότητα για την εκκένωση του χώρου εφόσον χρειαστεί 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους κατασκηνωτές μας 

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Ιατρικό έγγραφο για το Covid-19 για να μην καθυστερείτε κατά την είσοδο του 

παιδιού στην κατασκήνωση. Τα απαραίτητα στοιχεία τα συμπληρώνουμε εκείνη τη στιγμή π.χ. θερμοκρασία κ.α. 

https://sportcampkids.gr/sites/sportcamp/files/entypo_dilosis_ygeias_kataskinoti.pdf 

 

Φροντίζουμε για εσάς όπως  φροντίζουμε για τα δικά μας παιδιά!!! 
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Ποιοι είμαστε. 

Η ιστορία μας αρχίζει το 1986 ,όταν πρωτοξεκινήσαμε σαν μαθητές τότε, να γνωρίζουμε τις καλοκαιρινές 

κατασκηνώσεις μέσω  των πολεμικών τεχνών του Tang Soo Do, σε παραλίες και βουνά της χώρας μας. 

 

Οι δάσκαλοί μας, μας μετέδωσαν την αγάπη και το μεράκι τους για ποιοτικές και δια-δραστικές κατασκηνώσεις κι 

εμείς με τη σειρά μας συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να δημιουργούμε κατασκηνώσεις, όλες τις εποχές του χρόνου, 

υποδεχόμενοι τους παλιούς και νέους μαθητές του Tang Soo Do! 

Διανύοντας πλέον την Τρίτη δεκαετία διοργάνωσης κατασκηνώσεων, καθιερωθήκαμε σαν πρότυποι διοργανωτές 

με ποιοτικές δραστηριότητες και πολλούς πιστούς μαθητές! 

Οι κατασκηνωτές μας, βιώνουν την παραδοσιακή Tang Soo Do κατασκήνωσή μας, “Mountain Training”, σε 

συνδυασμό με τον αθλητισμό, μέσα από το παιχνίδι κα τη διδασκαλία σε ένα διασκεδαστικό κι ασφαλές 

περιβάλλον μέσα στη φύση. 

 

Education Through Reaction 

 

Αξίες και στόχοι 

Ο σκοπός μας είναι οι κατασκηνωτές : 

• Να βιώσουν αξέχαστες εμπειρίες και να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας, 

• Να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους,  

• Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, την ατομική πρωτοβουλία και το ήθος τους, 

• Να διδαχθούν τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη και την ευγενή άμιλλα, 

• Να κάνουν το Tang Soo Do τρόπο ζωής! 
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                        Επιπλέον χώροι και παροχές   

 

Εκτός από τις αθλητικές του εγκαταστάσεις, το Sportcamp προσφέρει μια σειρά από επιπλέον χώρους και 

υπηρεσίες, όπως: 

 

•  Αίθουσες για μουσική, χορό, προβολές  

•  Μικροφωνική εγκατάσταση για ανακοινώσεις  

•  Εξοπλισμένο εστιατόριο χωρητικότητας 650 ατόμων (ειδικό 

μενού για εκδρομές  

•  Κλειστές αίθουσες σε περίπτωση κακοκαιρίας  

•  WC & Αποδυτήρια  

•  Παραδοσιακό café με υγιεινά σνακ  

•  Καρτοτηλέφωνα  
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  Στο πακέτο τιμής των 330 ευρώ περιλαμβάνεται: 

  

 Ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων. 
 Προπόνηση Tang Soo Do 2-3 ώρες ημερησίως 
 Υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ περιπέτειας σε 

ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο από τα στελέχη 
του SPORTCAMP 

 3 γεύματα και 2 κολατσιό 
 Διαμονή σε κοιτώνες με A/C, TV, WC 
 Διοργάνωση βραδινής ψυχαγωγίας  
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   Φροντίστε με σχολαστικότητα ώστε το  παιδί να έχει μαζί του  όλα τα παρακάτω, απαραίτητα για την πιο άνετη 

διαμονή  του: 

  

 
 

Τα είδη με αστερίσκο μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στην κατασκήνωση 

 

 Οι τσάντες, σακούλες των άπλυτων και η βαλίτσα, θα πρέπει να έχουν ετικέτα με το ονοματεπώνυμο του 

κατασκηνωτή. Στο επισκεπτήριο οι γονείς φέρνουν καθαρά ρούχα και σεντόνια στα παιδιά. 

https://www.atraposmartialarts.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atraposmartialarts.gr/ 

https://www.atraposmartialarts.gr/


Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής κατασκηνωτή κάνοντας διπλό αριστερό κλικ ή δεξί και άνοιγμα πάνω στο 

παρακάτω εικονίδιο.  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Tang Soo Do Summer Camp 2021.doc
 

Στείλτε την στο mail: info@atraposmartialarts.gr 

Καλέστε μας στο 6977306360 μετά για άμεση απάντηση διαθέσιμης θέσης για το παιδί σας! 

 

Τοποθεσία 

SportCamp Λουτράκι 

Λουτράκι 

Τηλ.: 27440 23999 

https://sportcampkids.gr/el/contact  

https://sportcampkids.gr/el 

https://www.atraposmartialarts.gr/index.php?route=information/contact 

 

Διοργανωτές: 

 

        

 

Η Ατραπός-Πυρσός-Λαβύρινθος, υπό την αιγίδα της Π.Ο.Κ και του κλάδου άθλησης Τang Soo Do. 

Τηλ.: 6977306360 – 6934513513 – 6931576205 

 

Σας ευχαριστούμε  

Ηρώ – Τάσος - Χριστόφορος 

 

 

https://www.atraposmartialarts.gr/ 
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