
Βασικές πληροφορίες 
Φέτος θα έχουμε πέντε (5) περιόδους, απο μια 
βδομάδα η κάθε μια, μεταξύ 20 Ιουνίου και 22 
Ιουλίου 2022. 

Συγκεκριμένα:                                                         
1η περίοδος αρχίζει 20/6 έως 24/6/22.                         
2η περίοδος απο 27/6 έως1/7/22                            
3η περίοδος απο 4/7 έως 8/7/22                             
4η περίοδος απο 11/7 έως 15/7/22 και η             
5η περιόδος και τελευταία απο 18/7 έως 22/7/22. 

Η κάθε περίοδος αποτελείται απο πέντε μέρες 
και εκτελούνται 20 δραστηριότητες που 
χωρίζονται σε δύο μέρη: Το αθλητικό και το 
πολιτιστικό με το εικαστικό μέρος. Μερικές απο 
τις δραστηριότητες είναι: Ποδόσφαιρο, basket, 
volley, στίβος, παιδικό "survivor", ρυθμική και 
ενόργανη γυμναστική, πινγκ πονγκ, windsurfing, 
SUP, μουσικοκινητική, ζωγραφική, τοξοβολία, 
ξιφασκία, handball. Φέτος θα έχουμε και 
κολύμβηση μαζί με παιχνίδια στο νερό. 

Μπορούν να πάρουν μέρος αγόρια και κορίτσια 
ηλικίας απο πέντε (5) έως δεκατριών (13) ετών. 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς την 
παρουσία των γονέων.
Σ’ όλα τα αθλήματα θα υπάρχουν προπονητές και 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής με την ανάλογη 
ειδικότητα. Στη θάλασσα θα υπάρχει ένας 
ναυαγοσώστης, ενώ το μάθημα θα γίνεται απο 
πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 
στην κολύμβηση . Επ ί σης θα υπάρχε ι 
διατροφολόγος, που θα επιλέξει το καθημερινό 
μενού, για όσα παιδιά θα κάθονται μέχρι αργά το 
μεσημέρι.

SUMMER CAMP 2022 
“ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ” 

Η φιλοσοφία μας 
Καλοκαίρι 2022… και οι διακοπές αρχίζουν για 
τους μικρούς μας φίλους με την συμμετοχή 
τους στο SUMMER CAMP του Γ.Σ. Άρης Βούλας. 
Ένα ψυχαγωγικό και παράλληλα επιμορφωτικό 
πρόγραμμα, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά 
να απολαύσουν, τις ημέρες που τα σχολεία είναι 
κλειστά, παίζοντας και διασκεδάζοντας σ΄ ένα 
εναλλακ τ ι κό περ ι βάλλον με πο ι κ ί λ ε ς 
δραστηριότητες, χωρίς να είναι το ποδόσφαιρο 
το κύριο άθλημα. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού 
του προγράμματος και ο τρόπος που υλοποιείται, 
από τους προπονητές του Άρη Βούλας, 
αποβάλλει το χαρακτήρα του σχολείου από τη 
σκέψη των παιδιών, δίνοντας την αίσθηση 
διακοπών, ενώ παράλληλα καλλιεργεί το πνεύμα 
της ομαδικότητας, της συνεργασίας, εμπλουτίζει 
τις γνώσεις τους και αναπτύσσει τις δεξιότητές 
τους.
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να ρωτήσετε

πληροφορίες: Στη γραμματεία του συλλόγου 

210 8991154 (ώρες 5μμ-9μμ) και στο κινητό 
699-6165835. 



Πόσο κοστίζει; 
Το κόστος για κάθε περίοδο είναι 100€ για κάθε παιδί, 
ενώ αν τα παιδιά είναι αδέρφια υπάρχει έκπτωση 10% 
(90€). Επίσης η ίδια έκπτωση ισχύει αν συμμετέχουν σε 
πάνω απο δύο περιόδους του camp. Ενδεικτικά: όταν 
ένα παιδί θελήσει να συμμετέχει και τη δεύτερη περίοδο, 
το κόστος θα παραμείνει 100€, ενώ αν θελήσει να 
συνεχίσει την τρίτη και την τέταρτη περίοδο θα πληρώσει 
90€. 


Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκετε, μπορείτε να 
ενημερωθείτε απο την γραμματεία του συλλόγου.

Το καλοκαίρι αρχίζει 
 με το SUMMER CAMP  
του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΚΑΙΡΑ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

Τι χρειάζεται να φέρει 
μαζί του; 

   Όλα τα υλικά των 
δραστηριοτήτων παρέχονται 
από τον Γ.Σ. Αρης Βούλας. 
Μόνο ένα μικρό σακίδιο που 
να περιέχει ένα παγούρι με 
νερό, μία αλλαξιά ρούχα και 
κάλτσες.

΄Αλλη μια χρονιά γεμάτη 
δράσεις… 

Συνεχίζουμε τις δράσεις που 
μόνο ωφελούν τα παιδιά με την 
σύσφιξη σχέσεων κα ι το 
ομαδικό πνεύμα. Παράλληλα οι 
γονείς αφήνουν τα παιδιά τους 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Δραστηριότητες 

Κάθε ημέρα περιλαμβάνει και 
ένα διαφορετικό θέμα και κάθε 
θεματική ώρα είναι και μια 
διαφορετική δραστηριότητα. 
Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει 
ξεχωριστές δραστηριότητες που 
σαν κύριο στόχο έχουν τον 
βιωματικό χαρακτήρα , της 
ένταξης των παιδιών σε ομάδες.

Μια όαση στη πόλη 

Μετά απο μια δύσκολη 
σχολική χρονιά όλα τα 
παιδιά αναζητούν μια όαση 
χαράς κα ι ταυτόχρονη 
διέξοδο για να διοχετεύσουν 
την ενέργειά τους. Τι γίνεται, 
όταν οι γονείς δουλεύουν;

Καθημερινό ωράριο 
Οι ώρες προσέλευσης είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις 
9:00 π.μ. και οι ώρες αποχώρησης στις 2:00 μ.μ. και 
απο τις 3:00μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ.
Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών από το 
γήπεδο του Άρη Βούλας πραγματοποιείται με ιδία 
μέσα. Η μεταφορά των παιδιών την ημέρα που θα 
πρέπει να πάνε στην θάλασσα, θα γίνεται με 
πούλμαν, που θα παρέχει ο Γ.Σ. Άρης Βούλας.
Για την παραλαβή των παιδιών από το χώρο μας 
απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας 
του συνοδού που θα έχετε δηλώσει, ότι μπορεί να 
παραλαμβάνει το παιδί, εκτός και αν είναι οι ίδιοι 
οι γονείς. 


