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Σε µία καταπράσινη
τοποθεσία στο Λουτράκι Κορινθίας, 
υποδεχόµαστε παιδιά ηλικίας 6 έως 

16 ετών και δηµιουργούµε πολύτιµες 
εµπειρίες, συνυφασµένες µε τον αθλητισµό, 

το περιβάλλον και την αγάπη για το παιδί!

Για περισσότερα από 45 χρόνια 
µοιραζόµαστε µε τους αγαπηµένους µας 

φίλους στιγµές που κρατάµε
στην καρδιά και στο µυαλό,

ως τις πιο όµορφες αναµνήσεις
για µια ζωή!
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H ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Η ιστορία µας αρχίζει το 1978, όταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής 
Τάσος Καραβούλης και η σύζυγός του Σοφία, µε αγάπη για το παιδί 
και τον αθλητισµό, ιδρύουν τη  SPORTCAMP, την πρώτη αθλητική 
παιδική κατασκήνωση. Η φροντίδα και το µεράκι τους για μια ποιοτική 
κατασκήνωση µεταδόθηκε στον γιο τους Σπύρο, ο οποίος υποδέχεται κάθε 
καλοκαίρι παλιούς και νέους κατασκηνωτές!

Η SPORTCAMP εξελίσσεται διαρκώς και συνεχίζει να λειτουργεί διανύοντας 
την 5η δεκαετία λειτουργίας της ως πρότυπη κατασκήνωση µε ποιοτικά 
προγράµµατα και πιστούς φίλους!
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SPORTCAMPΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ 
Με επίκεντρο τους νέους και την προσωπική τους εξέλιξη η SPORTCAMP προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες σε άρτιες εγκαταστάσεις, από ικανή και αξιόπιστη οµάδα στελεχών.

Μέσα από µοναδικές δραστηριότητες που συνδυάζουν τον αθλητισµό, τη φύση και τον 
ελληνικό πολιτισµό, οι κατασκηνωτές µας βιώνουν την παραδοσιακή κατασκηνωτική 
εµπειρία σε ένα διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον.

Ο σκοπός μας είναι οι κατασκηνωτές...
• να  καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση, την 

ατοµική πρωτοβουλία και το ήθος τους
• να διδαχθούν τον αλληλοσεβασµό, την αλληλεγγύη και την ευγενή άµιλλα
• να ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία και αυτονοµία τους 
• να δηµιουργήσουν ισχυρούς δεσµούς φιλίας
• να κάνουν τον αθλητισµό τρόπο ζωής!



SPORTCAMPΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Τα στελέχη της SPORTCAMP εξασφαλίζουν 
στιγµές διασκέδασης και εγγυώνται την ασφαλή 
διαβίωση των παιδιών κατά τη διάρκεια 
της κατασκηνωτικής περιόδου. Η οµάδα 
µας απαρτίζεται από νέους, καταρτισµένους 
ανθρώπους και έµπειρους επαγγελµατίες, µε 
πολυετή συνεργασία µε την κατασκήνωσή µας.

Παιδαγωγοί, γυμναστές και νέοι που 
εργάζονται με παιδιά, με κέφι και 
ενθουσιασμό, συνθέτουν μια δυνατή ομάδα!

Κοντά στους κατασκηνωτές και τα στελέχη 
της κατασκήνωσής µας βρίσκεται, ο Μεγάλος 
Αρχηγός και Διευθύνων Σύμβουλος της 
SPORTCAMP, Σπύρος Καραβούλης, ώστε να 
τους συµβουλεύει καθηµερινά και να επιβλέπει 
την οµαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
15ήµερα
Η απόλυτη κατασκηνωτική εµπειρία για 
παιδιά κάθε ηλικίας. 
Αθλητισµός, κολύµβηση, καλλιτεχνικά 
προγράµµατα, βραδινή ψυχαγωγία, 
ξεχωριστές δραστηριότητες και µοναδικές 
στιγµές για όλους!

SPORTCAMP
Εβδοµαδιαία
Μια ευέλικτη µορφή κατασκηνωτικής 
εµπειρίας διάρκειας 7 ηµερών, ιδανική για την 
πρώτη επαφή µε τον κατασκηνωτικό θεσµό, 
που περιέχει ποικίλες και ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες.

Ηµερήσιο κατασκηνωτικό 
πρόγραµµα – Day Camp
Η επιλογή των κατασκηνωτών που θέλουν το βράδυ 
να επιστρέφουν σπίτι τους!
Αποτελεί την ιδανική λύση για τους εργαζόµενους 
γονείς, καθώς τα παιδιά βιώνουν την ηµερήσια 
κατασκηνωτική εµπειρία, συµµετέχοντας σε ποικίλες 
αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.



ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
Multi Action Camp
Δύο εβδοµάδες µε συναρπαστικές αθλητικές δραστηριότητες, 
παιχνίδια στην φύση και εκδροµές σε κοντινούς προορισµούς!
Ένα ξεχωριστό κατασκηνωτικό πρόγραµµα ειδικά σχεδιασµένο 
για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11-16 ετών που αναζητούν 
µοναδικές εµπειρίες γεµάτες δράση και περιπέτεια!
Ένα κατασκηνωτικό πρόγραµµα µε περιορισµένο αριθµό θέσεων 
το οποίο υποστηρίζεται από έµπειρα στελέχη και βοηθά τους 
συµµετέχοντες να ανακαλύψουν νέα ταλέντα και δυνατότητες.
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Το Councelors in Training είναι ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 
που απευθύνεται σε παλιούς κατασκηνωτές της SPORTCAMP 
ηλικίας 15 έως 17 ετών. Ένα πρότυπο πρόγραµµα, 
εµπνευσµένο από τα αντίστοιχα προγράµµατα που υλοποιούνται 
σε κατασκηνώσεις των ΗΠΑ και εφαρµόζεται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά από τη SPORTCAMP.

Βασίζεται στην βιωµατική εκπαίδευση και µε την ολοκλήρωσή του κάθε CIT 
αποκτά σπουδαία εφόδια τόσο για την µετάβαση στον υπεύθυνο ρόλο του 
οµαδάρχη, όσο και για οποιαδήποτε µετέπειτα επαγγελµατική του σταδιοδροµία!



ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ο  σχεδιασµός των εγκαταστάσεων διαµονής 
δηµιουργήθηκε για να φιλοξενεί τους 
κατασκηνωτές µας σε ένα ζεστό και φιλικό 
περιβάλλον µέσα στη φύση, σε όµορφους και 
πλήρως εξοπλισµένους κοιτώνες. 

Το Σύγχρονο Σύµπλεγµα Εγκαταστάσεων του 
Sportcamp διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο 
εστιατόριο, ποιοτικών προδιαγραφών HACCP, 
µε µενού  παρασκευασµένο µε αγνά υλικά και 
σπιτική φροντίδα.

Οι µικροί µας φίλοι εδώ έχουν την µοναδική 
δυνατότητα να απολαµβάνουν καθηµερινά τα 
αγαπηµένα τους αθλήµατα σε εγκαταστάσεις 
αγωνιστικών προδιαγραφών.
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   Ατοµικά-Οµαδικά αθλήµατα

   Παιχνίδια ψυχοκινητικής

   Παιχνίδια ανταγωνισµού

   Παιχνίδια δηµιουργίας

   Θέατρο και Χορός

   Βιωµατική εκπαίδευση Ολυµπιακών Αγώνων & αρχαίων 
αγωνισµάτων

   Γνωριµία µε Παραολυµπιακά αθλήµατα

   Παιχνίδια στην άµµο, πεζοπορία, σκυταλοδροµία και γιορτή 
λήξης κατασκηνωτικής περιόδου.

   Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ανακύκλωση, 
κοµποστοποίηση, γνωριµία µε χλωρίδα & πανίδα)

   Εργαστήρι Καλλιτεχνικών (κατασκευές, ζωγραφική, κολάζ)

   Fun & Adventure δραστηριότητες
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
H Sportcamp βρίσκεται σε µια καταπράσινη έκταση 
στο Λουτράκι Κορινθίας µόλις 81 χλµ από την Αθήνα, 
ενώ και είναι εύκολα προσβάσιµη µέσω της Αττική 
Οδού, του Προαστιακού Σιδηρόδροµου, καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς 
επιλέξετε.

Στο Λουτράκι µπορείτε να φτάσετε επίσης 
λεωφορείο και προαστιακό σιδηρόδροµο (σταθµός 
Κορίνθου). 

Στην περιοχή του Λουτρακίου θα βρείτε πανέµορφες 
παραλίες, σύγχρονες υποδοµές διαµονής, εστιατόρια 
και beach bars, ιστορικά αξιοθέατα και θαλάσσια 
σπορ, στοιχεία που συνθέτουν έναν εξαιρετικό 
προορισµό οικογενειακών διακοπών!

SPORTCAMP



ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ασφαλιστικά ταµεία και ΟΑΕΔ
Η κατασκήνωσή µας συνεργάζεται µε φορείς 
του Δηµοσίου, προσφέροντας τη δυνατότητα 
συµµετοχής στα 15νθήµερα & εβδοµαδιαία 
προγράµµατα.
Ενηµερωθείτε για τα συνεργαζόµενα 
ασφαλιστικά ταµεία, τα προγράµµατα ΟΑΕΔ και 
τους λοιπούς φορείς δηµοσίου για ∆ΩΡΕΑΝ 
συµµετοχή στην κατασκήνωση!

Ιδιωτικές εγγραφές
Για κάθε οικογένεια που ενδιαφέρεται να 
συµµετέχει στα προγράµµατα ιδιωτών, 
υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και επιλογής 
από τα εκπτωτικά προγράµµατα, τα οποία 
δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά για εσάς µε σκοπό 
να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.

Εταιρικά προγράµµατα
Προσφέρουµε ευρεία επιλογή προγραµµάτων 
τα οποία αποτελούν σηµαντικό & αναπόσπαστο 
τµήµα του χαρτοφυλακίου καλών πρακτικών ΕΚΕ 
εταιριών & οργανισµών. 
Δίνουµε την ευκαιρία σε κάθε κοινωνικά υπεύθυνη 
εταιρία να υποστηρίξει & να ενισχύσει κοινωνικά 
ευαίσθητες οµάδες και οργανισµούς µε επίκεντρο 
τα µη προνοµιούχα παιδιά και τις οικογένειές τους.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ SPORTCAMP

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η SPORTCAMP προσαρµόζεται διαρκώς στις συνθήκες ζωής όλων µας, έχοντας ως 
κύριο µέληµά της την υγεία και ασφάλεια των κατασκηνωτών και των εργαζοµένων.
Η πιστή εφαρµογή των οδηγιών για την λειτουργία κατασκηνώσεων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι για εµάς δέσµευση! 

SPORTCAMP

Υγεία
+

Ασφάλεια

Έµπειρα στελέχη 

Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων HAACP

Σχολαστική καθαριότητα χώρων υγιεινής & εστίασης

Εξοπλισµένο ιατρείο και αναρρωτήριο

Αυτόµατο εξωτερικό Απινιδωτή και εκπαιδευµένο-πιστοποιηµένο 
προσωπικό στην παροχή πρώτων βοηθειών 

Πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις 

Εφεδρική ηλεκτροδότηση από  ηλεκτρογεννήτρια

Ολοκληρωµένο σύστηµα πυρασφάλειας 

Εγγύτητα 7 Χλµ. από το Περιφερειακό Νοσοκοµείο Κορίνθου & 
5 Χλµ. από το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου

Ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους κατασκηνωτές

24ωρη φύλαξη των Χώρων 



ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ SPORTCAMP

Φένια Κ.- 
Οµαδάρχισσα

 
Με έκανε ακόµα πιο υπεύθυνη, 
ώριµη και µου δίνει συνεχώς 

προκλήσεις για να γίνοµαι όλο και πιο 
δηµιουργική! Αλλά το πιο σηµαντικό 

είναι ότι γνώρισα πολλούς αξιόλογους 
ανθρώπους και φίλους και ότι ένιωσα ότι 

µετά από αυτή την εµπειρία µπορώ να 
καταφέρω τα πάντα σε κάθε συνθήκη 

και σε κάθε άλλη εργασία! Ένιωσα 
δυνατή!

Ασπασία Τ. 
11 ετών

Πέρασα το καλύτερο καλοκαίρι 
της ζωής µου! Στο Μulti Αction 

Camp απέκτησα καινούργιες 
εµπειρίες και πολλούς φίλους 
που µε έκαναν χαρούµενη και 

ευτυχισµένη! 15 ηµέρες 
γεµάτες χαρά και 

διασκέδαση! 

Αναστάσης Χ. 
12 ετών

Τις µέρες που ήµουνα εδώ τις πέρασα 
πολύ ευχάριστα! Η ηµέρα που µου 

άρεσε περισσότερο ήταν όταν πήγαµε µε 
τα ποδήλατα στην παραλία & µετά στον 
κινηµατογράφο, ενώ συνάντησα παιδιά 
µε τα οποία κάναµε παρέα από πέρυσι. 
Δεν µπορώ να παραλείψω το υπέροχο 

φαγητό και ότι ελπίζω να περάσω 
τόσο όµορφα και του χρόνου!

Ελένη Σ.- 
Οµαδάρχισσα

Ως στέλεχος της κατασκήνωσης 
αναπτύσσει κάνεις υποµονή, 

ανακαλύπτει τρόπους άµεσης και 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης σε 
διάφορες καταστάσεις και αποκτά 
υπευθυνότητα και µεθοδικότητα. 

Στοιχεία που αποδείχθηκαν 
χρήσιµα και στην µετέπειτα 

επαγγελµατική µου 
ζωή. 

Κωνσταντίνα Ξ.
10 ετών

Κάθε καλοκαίρι στην Sportcamp είναι 
συναρπαστικό! Τρεις ανεπανάληπτες 

εβδοµάδες κάνοντας καινούργιες φίλες και 
γνωρίζοντας όλα τα αθλήµατα µε κάνουν να 

πηγαίνω στην Sportcamp ξανά και ξανά.. Δεν 
υπήρξε στιγµή που να µην περνώ υπέροχες 

στιγµές διασκέδασης µε τις φίλες µου και την 
οµαδάρχισσά µου! Η ηµέρα µας είναι γεµάτη 
από αθλήµατα που δεν είχα την ευκαιρία να 

δοκιµάσω νωρίτερα. Όλα εκεί κυλούν 
ξέγνοιαστα και περιµένω το επόµενο 

καλοκαίρι µε ανυποµονησία!

Γιώργος Μ.- 
Οµαδάρχης

Το καλοκαίρι του 2020 όλη η 
οµάδα µου “αγκάλιασε”, χωρίς 

δεύτερη σκέψη, τον Ζουµπαΐρ από το 
Αφγανιστάν. Ήταν ένα δυνατό µήνυµα 

αλληλεγγύης και αλληλοσεβασµού 
απέναντι στη νέα πραγµατικότητα 

και από την πρώτη στιγµή τα 
παιδιά στάθηκαν στο ύψος 

των περιστάσεων. 

Μαµά & µπαµπάς Ν.Ζ. 

Σ’ ευχαριστώ που ήσουν εκεί από 
την πρώτη στιγµή & µε καθησύχασες όταν 

σου έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά του Ν. σε 
κατασκήνωση & φοβάµαι µήπως δεν προσαρµοστεί... 

Που τον έµαθες να τρώει όλο το φαγητό, που τον έµαθες 
να πλένει τα δόντια τακτικά, που του έµαθες ότι πρέπει να 

ξεκουράζεται ακόµα & αν δεν κοιµάται το µεσηµέρι.
Σ’ ευχαριστώ που κατάφερες να νιώσει τόσο άνετα, ταυτόχρονα 
να αρχίζει να µαθαίνει να έχει πειθαρχία, να φροντίζει το χώρο 
του, να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Σ’ ευχαριστώ γιατί 
µε έκανες να δω πως ο Ν. αρχίζει να µεγαλώνει & πρέπει να 
κάνω πέρα τους φόβους µου & να αρχίσω να τον καµαρώνω. 

Σ’ ευχαριστώ που αντιµετώπισες τους φόβους του Ν. & 
άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθηση. 

Κάθε λέξη θα είναι λίγη για να σας 
ευχαριστήσουµε όλους για τη µεγάλη 

αγκαλιά που ανοίξατε στον Ν. µας!



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ SPORTCAMP

Ελάτε
να επιλέξουμε 

μαζί το πρόγραμμα που
ταιριάζει στις δικές σας

ανάγκες!

www.sportcampkids.gr  

kids@sportcamp.gr

27440 23999 - 66860 

https://www.facebook.com/sportcamp.kids
https://www.instagram.com/sportcampkids/
https://www.youtube.com/@sportcampkids9825
https://www.linkedin.com/company/sportcamp-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/

