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Αγαπητοί γονείς, 

ο Σύλλογός μας διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρόνια, σε δύο περιόδους (28/6 έως 9/7 και 12/7 

έως 16/7), το καλοκαιρινό Camp με εξειδικευμένα προγράμματα προπονητικής για μικρές ηλικίες, 

στις εγκαταστάσεις του. Το camp απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 5 έως 11 ετών τα οποία 

είναι μέλη αθλητικών σωματείων, ομάδων σχολείων ή απλώς είναι φίλοι του μπάσκετ. 

Ο Αθλητικός Όμιλος Υμηττού Αμύντας, στέκεται δίπλα στους αθλητές φροντίζοντας να βρει λύσεις και 

υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες τους για βελτίωση και ανάπτυξη και επίσης να προσφέρει 

στους γονείς την παροχή αξιόλογης βοήθειας και καθοδήγησης στον δρόμο της αθλητικής βελτίωσης 

και αγωνιστικής εξέλιξης των παιδιών σας. 

Πρόγραμμα ηλικιών 2010 - 2016 

Για άλλη μια φορά τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στους 

αθλητές μας, (ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας) ασφαλή και υψηλού επιπέδου 

προπόνηση. Στόχος του 11ου Amyntas Baskeball & Fun Summer Camp είναι η εκμάθηση μέσω της 

διασκέδασης και η εδραίωση των βασικών στοιχείων που συνθέτουν έναν καλαθοσφαιριστή. Η 

δημιουργία μιας σωστής βάσης πάνω στην οποία θα μπορούν να χτίσουν και να εξελιχτούν οι νεαροί 

αθλητές βελτιώνοντας το επίπεδό τους. Ελάτε να περάσουμε δημιουργικά την περίοδο των διακοπών, 

αλλά και να διασκεδάσουμε με παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες.  

Juniors  (έτος γέννησης 2010 - 2016) 

Πρόγραμμα προπόνησης στη βασική τεχνική, ενδυνάμωση, βελτίωση ταχύτητας, αλλά και παιχνίδι σε 

στίβο. 

Εφαρμοσμένα διαγωνιστικά παιχνίδια με δώρα. 

Οι αθλητές προπονούνται σε ομάδες της ηλικίας τους. 

Λειτουργία προγράμματος, από Δευτέρα έως Παρασκευή : 

*  Όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά να παραμένουν στο πρόγραμμα φύλαξης (14:00-16:00) θα πρέπει 

να το δηλώσουν στη γραμματεία του Συλλόγου. 

* Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Συμμετοχή αθλητών στο πρόγραμμα μόνο με 

προεγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και καταβολή κόστους συμμετοχής στη 

γραμματεία του Συλλόγου μέχρι τις 20 Ιουνίου 2021. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

Δηλώστε συμμετοχή και κρατήστε θέση ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο, 

https://forms.gle/ztimCyZP6ZzNvan17   

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να πραγματοποιούν τις εγγραφές και να πάρουν πληροφορίες για 

τα τμήματα και τα προγράμματα από τη γραμματεία μας (ανοικτό γήπεδο, Μαινεμένης 4 , Υμηττός - 

Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:00 έως 20:00 - τηλ. 210 7610339, κιν. 6944 474227 , 6955 

481474). 

 

Με εκτίμηση, 

Αθλητικός Όμιλος Υμηττού Αμύντας 
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