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Η ΣΤ’ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου συνεχίζοντας τον θεσμό 
των Camps, διοργανώνει και φέτος από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019 στις εγκα-
ταστάσεις του «Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park», Tennis Camp για τους 
επίλεκτους αθλητές της Ένωσης.

Με αυτό τον τρόπο η Ένωση ανταμείβει τους καλύτερους αθλητές της προ-
σφέροντας τους ευκαιρία να αθληθούν, να διασκεδάσουν και να αναπτύξουν 
κοινωνικές σχέσεις με τους συναθλητές τους.

Υπεύθυνοι προπονητές του Camp:
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος Φοίβος
Παπαγεωργίου Πέτρος

Υπεύθυνος Γυμναστής: 
Γκότσης Αλέξης (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής)

Υπεύθυνοι Διοργάνωσης:
ΣΤ’ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου

Τρόποι Επικοινωνίας:
e-mail : stenosi.org@gmail.com
site : www.st-enosi.org

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Λουκάτος Λουκάς  Τηλ. 6973 020 163



ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι αθλητές - τριες θα διαμείνουν στις εγκαταστάσεις του «Grecotel Olympia 
Oasis & Aqua Park» 5 αστέρων.



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Camp δικαιούνται να το παρακολουθήσουν με επιδότηση από την Ένωση 
οι 3 πρώτοι αθλητές - τριες της Ενωσιακής Βαθμολογίας στις κατηγορίες κάτω 
των 12 - 14 και 16 ετών.

Η βαθμολογία που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι αυτή που θα προκύψει μετά το 
Ε3 της 28ης εβδομάδας (13 και 14 Ιουλίου 2019). Σε περίπτωση μη συμμετοχής 
κάποιου αθλητή - τριας από την 3αδα, θα συμπληρώνεται η θέση του αντίστοι-
χα από τον επόμενο αθλητή - τρια έως την 6η θέση. Ο αριθμός των αθλητών-
τριών που θα λάβουν μέρος στο Camp είναι 24.

Μετά από αίτημα αρκετών γονέων μπορούν να παρακολουθήσουν το Camp 
και αθλητές - τριες και άλλων Ενώσεων από την Ελλάδα, αλλά θα επιβαρυν-
θούν με το σύνολο των εξόδων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανά αθλητή - τρια είναι 500 ευρώ και περιλαμ-
βάνει:

Διαμονή (5 διανυκτερεύσεις)
Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ
Μεσημεριανό στο «Tasty Corner»
Δείπνο σε μπουφέ
Έξοδα αποζημίωσης προπονητών - ενοικίασης γηπέδων

Οι αθλητές που επιδοτούνται από την Ένωση θα πληρώσουν  380 ευρώ.
Επειδή ο αριθμός των επιπλέον αθλητών - τριων θα είναι περιορισμένος θα λη-
φθεί υπ’ όψιν η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης και του ποσού 
προκαταβολής.



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Camp πρέπει να συμπληρώ-
σουν το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στο  
e-mail: stenosi.org@gmail.com το αργότερο μέχρι 30/05/2019. 

Στις 05/06/2019 θα ειδοποιηθούν οι αθλητές - τριες που τελικά θα επιλεγούν 
ώστε μέχρι 26/06/2019 να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης 
(ΙΒΑΝ:  GR10 0172 5070 0055 0709 2738 022 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ποσό των 190 
ευρώ οι επιδοτούμενοι αθλητές - τριες και το ποσό των 250 ευρώ οι υπόλοι-
ποι.

Η εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει το αργότερο την 1η ημέρα του Camp 
(05/09/2019). 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Λ. Λουκάτος


