
SPORTCAMP
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ



Ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κέντρα άθλησης και αναψυχής και η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα!

Προσφέρει ποιοτικά προγράμματα
για παιδιά

Είναι εύκολα προσβάσιμη, 
περιτριγυρισμένη από υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον και απέχει 
μόλις μία ώρα από την Αθήνα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Λειτουργεί με οικογενειακά πρότυπα 
από το 1978 από επαγγελματίες 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις άθλησης και 
αναψυχής, διατροφής, διαμονής, έμπειρα 

στελέχη, άρτια οργάνωση 



Με πολυετή εμπειρία ως αθλητική παιδική κατασκήνωση, 
καθώς και ως πρότυπο αθλητικό κέντρο, υλοποιούμε 
πλούσια προγράμματα αθλητικών, εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας συνάμα τη 
δυνατότητα γευμάτων και διαμονής.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Δημόσια και Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, εκπαιδευτικοί 
και γονείς, μάς τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, 
επιλέγοντας την SPORTCAMP για να χαρίσουν στα 
παιδιά τους μια αξέχαστη εμπειρία!



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημερήσιες 
εκδρομές σχολείων, 
εκπαιδευτικών κέντρων 
& συλλόγων

Σχολικοί
περίπατοι

Εκπαιδευτικά
προγράμματα-Επισκέψεις 
σε ιστορικά αξιοθέατα 

Πρόγραμμα 
Αρχαίων Ελληνικών 
Αγωνισμάτων

Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα 
Παραολυμπιακών 
Αθλημάτων

Προγράμματα 
για σχολεία του 
εξωτερικού

Πολυήμερες 
εκδρομές με διαμονή 
στην Sportcamp
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
Τουρνουά, αθλητικοί διαγωνισμοί & αγώνες
Σκυταλοδρομίες σε στίβο περιπέτειας (ανταγωνιστικά 
παιχνίδια, σκυταλοδρομίες)
Ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο άμμου (beach soccer)
Μπάσκετ
Βόλεϊ
Beach Volley
Τένις
Δραστηριότητες πισίνας (π.χ.polo & aqua aerobic)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
Τοξοβολία
Αναρρίχηση 
Όμαδικά παιχνίδια (παραδοσιακά παιχνίδια, 
παιχνίδια συνεργασίας-team building, παιδαγωγικά, 
μουσικοκινητικά)
Mountain bike

ΛΌΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
Καλλιτεχνικό εργαστήρι 
(χειροτεχνίες & κατασκευές)
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Χορός 
Αρχαία ελληνικά αγωνίσματα 
(πένταθλο,δίσκος,ακόντιο,κ.α.)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
(κηπουρική, κομποστοποίηση, ανακύκλωση,κ.α.)

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί 
την εκδρομή που ταιριάζει 

στους μικρούς
μας φίλους!



• Πένταθλο
• Άλμα εις μήκος
• Ακόντιο
• Δίσκος

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
 Ένα ευρύ εκπαιδευτικό-ψυχαγωγικό πρόγραμμα με θέμα το αρχαίο ελληνικό αθλητικό τοπίο. Όι μαθητές 
γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στα εξής αρχαία ελληνικά αγωνίσματα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίνει 
έμφαση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος. 
Στις δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνονται:
•  Γνωριμία με την ανακύκλωση
•  Κηπουρική
•  Κρυμμένος θησαυρός ανακύκλωσης
•  Διαδικασία κομποστοποίησης αποβλήτων  
•  Χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά
•  Γνωριμία με τη φύση (χλωρίδα και πανίδα)

2.

• Πάλη
• Δρομικά αγωνίσματα- Στάδιο
• Δίαυλος 
• Βαριά αγωνίσματα: Πάλη / Παγκράτιο

1.



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΑΡΑΌΛΥΜΠΙΑΚΑ 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ»
Πρόγραμμα προσομοίωσης 
Παραλυμπιακών αθλημάτων, 
μέσω του οποίου οι μαθητές 
βιώνουν την ιδιαίτερη 
προσπάθεια των αθλητών με 
αναπηρία και διδάσκονται τον 
σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Τα αθλήματα στα οποία 
συμμετέχουν, είναι:
 Goalball
 Sitting Volley
 Τρέξιμο με συνοδό
 Τοξοβολία καθήμενων
 Boccia
 Ρίψεις καθήμενων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΌΛΙΚΌΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΥ
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
εναρμονίζει την Πανελλήνια με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού 
Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον κεντρικό θεματικό άξονα εκάστοτε έτους, 
διοργανώνουμε αντίστοιχες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν το 
εκπαιδευτικό πεδίο με τον σχολικό αθλητισμό.
Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε και απονέμουμε στους μαθητές 
αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής. 

3.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Γήπεδα Ποδοσφαίρου

Γήπεδα Tennis

Γήπεδα Beach Volley -  Γήπεδο Beach Soccer 

Πισίνες (εκμάθησης & αγωνιστική)



ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ανοικτό & Κλειστό Basketball
Κλειστό Volleyball-Handball

Χώροι Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

Αίθουσα 550 τ.μ. Πολλαπλών χρήσεων

Τοίχος Αναρρίχησης



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
Η πολυετής εμπειρία μας στα παιδικά και αθλητικά προγράμματα, 
μας έχει ευαισθητοποιήσει στα θέματα διατροφής των παιδιών. 
Έτσι, επιλέγουμε πάντα υγιεινά και φρέσκα υλικά για τα γεύματά 
τους που παρασκευάζονται από το προσωπικό της κουζίνας μας 
την ημέρα της εκδρομής! 
Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται επίσης café/αναψυκτήριο 
που προσφέρει υγιεινά σνακ σε μικρούς και μεγάλους!

Για πολυήμερες εκδρομές διαθέτουμε άριστες 
εγκαταστάσεις διαμονής, με κλιματιζόμενους κοιτώνες 
και ξυλόσπιτα πλήρως εξοπλισμένα με WC & ντους, 
δυναμικότητας 1 έως 8 κλινών.



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στεγασμένοι χώροι 
αθλοπαιδιών & 

αναψυχής, που μπορούν 
να φιλοξενήσουν τις 
δραστηριότητες σε 

περίπτωση κακοκαιρίας

Ολοκληρωμένο 
σύστημα 

πυρασφάλειας
 και προσωπικό

 ασφαλείας

Σχολαστική 
καθαριότητα 

στους χώρους 
υγιεινής 

και εστίασης- πιστοποίηση 
HACCP 

Ιδιωτική 
ασφάλιση 

αστικής 
ευθύνης 

Σταθμός πρώτων 
βοηθειών 

& εξοπλισμένο 
φαρμακείο

Περιφραγμένες 
ελεγχόμενες 

εγκαταστάσεις

Εφεδρική 
ηλεκτροδότηση

από
ηλεκτρογεννήτρια

Πιστοποίηση 
HACCP

& Πιστοποίηση 
Τεχνητού Τοίχου 

Αναρρίχησης 
ΕΝ12572-1/2/3



Το SPORTCAMP βρίσκεται σε ιδανική απόσταση 
από δημοφιλή ιστορικά και τουριστικά αξιοθέατα, ιδανικά για 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, όπως:

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Ισθμός Κορίνθου 5 χλμ.

Μουσείο Ισθμίων 6 χλμ.

Αρχαία Κόρινθος 16 χλμ.

Ι.Μ. Οσίου Παταπίου 14 χλμ. 

Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου 25 χλμ.

Ρωμαϊκή  Έπαυλη 650 μ.



ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πλήθος Δημόσιων & Ιδιωτικών σχολείων Α’ βάθμιας και 
Β’ βάθμιας εκπαίδευσης μας έχουν εμπιστευθεί για την 
υλοποίηση ποικίλων εκδρομών. 
Ταυτόχρονα, έχουμε σημαντικές συνεργασίες με Σωματεία 
και Οργανισμούς, τόσο στην υλοποίηση εκδρομών και 
κατασκηνωτικών προγραμμάτων, όσο και αθλητικών 
διοργανώσεων!



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας 
για να σχεδιάσουμε από κοινού 
τη δική σας εκδρομή!

ekdromes@sportcamp.gr 27440 23999 - 66860 www.sportcampkids.gr


