
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΠΠΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ –– ΑΑ ΘΘ ΛΛ ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΙΙ ΕΕ ΣΣ 22 00 11 55

Ο Δήμος Πετρούπολης διοργανώνει για πέμπτη χρονιά, τις «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ».

Στόχος μας, είναι η επαφή των παιδιών με κάποια βασικά αθλήματα, η ανάπτυξη
της ευγενούς άμιλλας, η καλλιέργεια του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και η
ανάδειξη και διάδοση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, γεμάτο
με παιχνίδια κοινωνικοποίησης και ομαδικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε
τρεις περιόδους και θα λειτουργήσει στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Ν.
ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ», καθώς και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Απευθύνεται σε παιδιά της Πετρούπολης που έχουν γεννηθεί από το 2003 έως
και το 2009. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με αθλήματα
όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και
άλλες αθλητικές δραστηριότητες και θα τους παρέχεται δεκατιανό (σάντουιτς και
χυμός). Επίσης, θα τους δοθούν δύο μπλουζάκια (t- shirts).

Θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) αθλητικές περίοδοι:
1. Από 16 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου
2. Από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου
3. Από 13 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου

Το καθημερινό ωράριο απασχόλησης των παιδιών θα είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις   
14:00.

ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ ((ΣΣΕΕ ΑΑΠΠΛΛΕΕΣΣ ΦΦΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΕΕΣΣ))

1. Αίτηση εγγραφής
2. Πιστοποιητικό γέννησης
3. Βεβαιώσεις εργoδότη και των δύο γονέων, ή του ενός σε περίπτωση

μονογονεϊκής οικογένειας, ή μισθοδοσία τελευταίας περιόδου.
4. Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκή οικογένεια.
5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ, που να πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας.
6. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον είναι άνεργοι

Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο Κλειστό γυμναστήριο του Δήμου «Ν.
Παξιμαδάς» επί της Κ. Βάρναλη, για το διάστημα από 02 Ιουνίου έως και 05
Ιουνίου 2015.  Ώρες κατάθεσης: 10:00 π.μ. -  14:00 και 18:00 - 20:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το πρωί της 10ης Ιουνίου θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.petroupoli.gov.gr τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες και θα
τοιχοκολληθούν στα:

 Κολυμβητήριο
 Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Παξιμαδάς



ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΩΩ ΦΦ ΕΕ ΛΛ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται
να προσκομίσουν στο Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Παξιμαδάς:  

 Το απαιτούμενο ποσό για την συμμετοχή των παιδιών

 Ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ξεκάθαρα η δυνατότητα
συμμετοχής του παιδιού τόσο σε γυμναστική, όσο και σε κολυμβητήριο

Σε διαφορετική περίπτωση (μη ολοκλήρωσης της εγγραφής), θα ενημερώνεται ο
πρώτος επιλαχών από τη λίστα.

Ημέρες και ώρες προσκόμισης των παραπάνω:
 Πέμπτη 11 Ιουνίου και Παρασκευή 12 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 20:00   
 Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00
 Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως

τις 20:00

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείται στο : 210 50 54 860


