
SUMMER 
CAMP 2



• θμιύμβεζε
• μμαδηθά αζιήμαηα (basket, volley, 
football, handball)
• γομκαζηηθή (εκόνγακε, αθνμβαηηθή, 
νοζμηθή, γεκηθή)
• πμνόξ (aerobic, zumba,
cheerleading), kids pilates, aerial 
yoga
• θιαζηθόξ αζιεηηζμόξ, tennis
• kick boxing, tae kwon do
• ακαννίπεζε ζε ημίπμ
• skateboarding

Αζιήμαηα ζημ ΟΑΚΑ



• Adventure Park
(δεκδνμακαννίπεζε, ζπμηκμδηαπέναζε)
• survivor games
• ηππαζία
• ημλμβμιία
• ιμύκα πανθ
• ζαιάζζηα μπάκηα

Εθδνμμέξ ζηε Φύζε



• πεηνμηεπκίεξ
• θαηαζθεοέξ
• δωγναθηθή
• μμοζηθμθηκεηηθή αγωγή
• μηθνμί επηζηήμμκεξ
• νμμπμηηθή 

Δεμημονγηθή απαζπόιεζε



μεηαθίκεζε
πνμαηνεηηθά μεηαθίκεζε ηςκ παηδηώκ 
από θαη πνμξ ημ ζπίηη ημοξ με 
ζύγπνμκα θαη αζθαιή ιεςθμνεία 

δηαηνμθή
από ημ ζπίηη θνμύηα επμπήξ πιομέκα θαη 
δεθαηηακό  εάκ επηζηνέθμοκ κςνίξ ή 
ειαθνύ γεύμα γηα ηα παηδηά πμο 
παναμέκμοκ έςξ ανγά
ηα θνμύηα θαη ημ γεύμα ζε θιεηζηά ζθεύε 
με αημμηθά ζενβίηζηα θαη μπςζδήπμηε 
γναμμέκμ πάκς ημ  
όκμμα ημο παηδημύ

ελμπιηζμόξ
γηα ημ Ο.Α.Κ.Α. (θμιύμβεζε) μαγηό, πεηζέηα ή μπμονκμύδη,
ζαγημκάνεξ, ζθμοθάθη θμιύμβεζεξ
γηα ηηξ οπόιμηπεξ δναζηενηόηεηεξ αζιεηηθά νμύπα-παπμύηζηα,
θαπειάθη θαη έκα δεύηενμ μπιμοδάθη θαη ζμνηζάθη
γηα ηεκ ζάιαζζα μαγηό, πεηζέηα, ράζα ζαιάζζεξ, ακηειηαθό με
ορειό δείθηε πνμζηαζίαξ



ειηθίεξ 4 - 15 εηώκ
Δεοηένα – Παναζθεοή 9:00 – 15:00
μόκημε πανμοζία γηαηνμύ
αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ site μαξ niriides.gr θαη 

ζηα γναθεία μαξ ζημ ΟΑΚΑ 
δοκαηόηεηα θύιαλεξ 7:30 – 9:00 θαη 

15:00 -17:30

Τμ SUMMER CAMP ΝΗΡΗΙΔΕΣ 2 (ΟΑΚΑ &
ΦΥΣΗ) μοεί ηα παηδηά ζηα μαγηθά ζοζηαηηθά ηεξ
θηιίαξ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ ζε έκα αζθαιέξ θαη
ειεγπόμεκμ πενηβάιιμκ, ηενώκηαξ όια ηα
απαναίηεηα ογεημκμμηθά μέηνα.

2102799200 - 6956208669

niriides.swim@gmail.com

www.niriides.gr

Niriides Swimming

1ε πενίμδμξ 20/6 – 24/6
27/6 – 01/7

2ε πενίμδμξ 04/7 – 08/7
11/7 - 15/7 

3ε πενίμδμξ 18/7 – 22/7
25/7 - 29/7

4ε
πενίμδμξ

1/8 – 5/8

5ε πενίμδμξ
22/8 – 26/8
29/8 – 02/9
05/9 – 09/9

1) Οιομπηαθό Αζιεηηθό Κέκηνμ 
Σπύνμξ Λμύεξ – Πύιε Δ

δίκμομε πνώμα ζηα θαιμθαίνηα ζαξ…

ofni.niriides




