SUMMER EDUCATIONAL CAMP
Το καλοκαιρινό εκπαιδευτικό Camp του Mini Tennis Club απευθύνεται σε παιδιά 4-9
ετών που θέλουν να παίξουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν τένις, να συναγωνιστούν και να
χαρούν την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών και σε γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να
γνωρίσουν τις βασικές αρχές του τένις ενώ θα βρίσκονται προστατευμένα από την
εξαντλητική ζέστη και τον δυνατό ήλιο.
Στόχος μας είναι τα παιδιά να περνούν όμορφα και οι γονείς να είναι ξέγνοιαστοι ακόμα
και αν τα σχολεία έχουν κλείσει.
Σχεδιάσαμε, για αυτό το λόγο, ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα θέλω και τις ανάγκες
των παιδιών, διάρκειας 7 εβδομάδων, όπου τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να
γνωρίσουν από κοντά το άθλημα του τένις αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η
ρομποτική, η κολύμβηση κ.α.
Η κλειστή αίθουσα του
Mini Tennis Club είναι
διαμορφωμένη έτσι ώστε
να μπορεί να
φιλοξενήσει μέχρι 30
παιδιά εβδομαδιαίως. Γι’
αυτό καλύτερα να
βιαστείτε.
Τρία γήπεδα ειδικά
σχεδιασμένα για mini
tennis και o κατάλληλος
εξοπλισμός περιμένουν
τους μικρούς αθλητές να
παίξουν και να
ανακαλύψουν τον
όμορφο κόσμο του τένις.

Επιπλέον, τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα κάνουν κι άλλες δραστηριότητες:
• Κολύμπι στην πισίνα στα Χελωνάκια, όπου προπονητής του κολυμβητηρίου θα
επιμεληθεί το μάθημα κολύμβησης.
• Σε συνεργασία με το STEM Education θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν
ρομπότ και να τα προγραμματίσουν όπως τους υποδείξει ο καθηγητής τους.
• Καλλιτεχνικές ανησυχίες. Θα υπάρχει ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στις
χειροτεχνίες, τη ζωγραφική, τη μουσικοκινητική και το θεατρικό παιχνίδι.
• Μάθημα Αγγλικών. Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν και να
τραγουδήσουν στα Αγγλικά.
• Μία ημέρα την εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στα επιτραπέζια παιχνίδια παντός
τύπου.
Περίοδοι Camp
1η Περίοδος: 17 Ιουνίου – 21 Ιουνίου
2η Περίοδος: 24 Ιουνίου – 28 Ιουνίου
3η Περίοδος: 1 Ιουλίου – 5 Ιουλίου
4 Περίοδος: 8 Ιουλίου – 12 Ιουλίου
5η Περίοδος: 15 Ιουλίου – 19 Ιουλίου
6η Περίοδος: 22 Ιουλίου – 26 Ιουλίου
7η Περίοδος: 2 Σεπτεμβρίου – 6
Σεπτεμβρίου
Ώρα Προσέλευσης: 09.00
Ώρα Αποχώρησης: 16.00
Το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών θα παρέχεται από το Απολλώνιον (της οδού
Ηρακλείτου) με διαφορετικό μενού καθημερινά αποτελούμενο από τις καλύτερες πρώτες
ύλες.
Κόστος Συμμετοχής:
1 Περίοδος: 150€
2 Περίοδοι: 290€
3 Περίοδοι: 420€
4 Περίοδοι: 510€
5 Περίοδοι: 630€
6 Περίοδοι: 760€
7 Περίοδοι: 840€
Έκπτωση 10% για τα αδέρφια
Έκπτωση 10% για εγγραφές μέχρι και 30 Μαΐου 2019!
Παρέχεται μπλουζάκι Mini Tennis Club για όλα τα παιδιά!
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: 2106014245, 6949448639
Λ. Μεσογείων 446, Αγία Παρασκευή, 2ος Όροφος (είσοδος από Στρ. Μαρούλη 7)
www.minitennisclub.gr
E-mail: myminitennisclub@gmail.com

Facebook: Mini Tennis Club
Instagram: Mini_Tennis_Club

