
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Προς        Αθήνα   15/5/2012 
 ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                                   Αρ.Πρωτ.1202 
 ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ        
 Υπ’όψη κα Πατσιλινάκου 
 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Το SPORTS VILLAGE Athitaki  είναι κτισµένο σε υψόµετρο 350 µέτρων, µέσα σε 
φυσικό περιβάλλον από πεύκα, ελιές και ήµερη βλάστηση, µε ιδεώδες κλίµα, εύκολα 
προσιτό (40 χλµ από την Αθήνα) και µόλις 2.5 χλµ από την οµορφότερη και 
καταλληλότερη για τα παιδιά θάλασσα του Ν. Ευβοϊκού του Σχοινιά. 

 
Σε µία έκταση 103 στρεµµάτων στρωµένη µε γρασίδι, το SPORTS VILLAGE 
Athitaki προσφέρει τις πληρέστερες αθλητικές εγκαταστάσεις συνδυάζοντας 
ταυτόχρονα άρτια υποδοµή, εξειδικευµένο προσωπικό, ασφάλεια και φροντίδα για τα 
παιδιά. 

 
Η ∆ιεύθυνση, ο Αρχηγός και τα άλλα αξιόλογα στελέχη που πλαισιώνουν τα παιδιά 
µε αγάπη, φροντίδα και µέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον έχουν σαν στόχο να 
προσφέρουν στα παιδιά ψυχαγωγία, επαφή µε την φύση και να τους εµπνεύσουν 
οµαδικότητα, ευγενή άµιλλα και πνεύµα ανεξαρτησίας. 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
- Θερµαινόµενη πισίνα 33,33*25 και πισίνα εκµάθησης 8*16 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου 50*90 µ. µε φυσικό χόρτο 
- Γήπεδα µπάσκετ 
- Γήπεδα τέννις, βόλεϊ, χάντµπολ 
- Mini Golf 
- Γυµναστήριο 
- ∆ρόµοι για ποδηλασία 
- Χώρος για τοξοβολία 
- Χώρος για ιππασία 
- Τοίχος Αναρρίχησης 
-    Eναέριες ∆ιαδροµές  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
 
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 500 τ.µ. 
- Ανοιχτό θέατρο χωρητικότητας 3.000 θέσεων 
- Αίθουσες µουσικής, ζωγραφικής, αγγλικών  
- Αίθουσα µε Computers 
- Χώρος για επιτραπέζια παιγνίδια, πινγκ πονγκ, σκάκι 
- Παιδικές χαρές,  
- Κινηµατογράφος, Τηλεόραση – Video 
- Εκµάθηση Ελληνικών παραδοσιακών χορών. 
-   Τραµπολίνο. 
-   Υπαίθριο Σκάκι. 

   -   Ξιφασκία. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
-      Mόνιµα σπιτάκια 45 τ.µ. έκαστο µε κεραµοσκεπή δική τους, τουαλέτα και ντους  
- 8 σπιτάκια κοινοταρχών 

 -      3 ανεξάρτητα κτίρια µε κοινόχρηστες τουαλέτες και ντους µε ζεστά νερά που                              
         εξυπηρετούν τις ηµερήσιες ανάγκες των παιδιών 

- Αρχηγείο – Αίθουσα υποδοχής, φυλάκιο 
- Αναρρωτήριο και Ιατρείο 
- ∆ύο Φωτεινές Τραπεζαρίες 

 -       Κουζίνες και Μαγειρεία 200 τ.µ. εξοπλισµένα µε σύγχρονες  ανοξείδωτες συσκευές                                                                                         
         µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. 

- 5 Θάλαµοι ψύξης και συντήρησης κρεάτων, ψαριών, λαχανικών και 1 θάλαµος  
       σκουπιδιών. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε θέµατα ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Η υδροδότηση γίνεται από την κοινότητα Γραµµατικού. 
Λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός και πλήρης εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης 
 
Το Ιατρείο είναι εξοπλισµένο µε µόνιµο ιατρό και δύο έµπειρες νοσοκόµες. 
Τα παιδιά και το προσωπικό είναι ασφαλισµένα επί παντός κινδύνου. 
 
Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε τρείς περιόδους των 22 ηµερών: 
 
Α Περίοδος   17/6/12  - 09/7/12 
Β Περίοδος  10/7/12  - 01/8/12 
Γ Περίοδος  02/8/12 - 24/8/12 
 
Η ηλικία των παιδιών πρέπει να είναι από 6-15 ετών. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Το  κόστος διαµονής για κάθε παιδί είναι 650,00 ευρώ για την Α περίοδο 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 650,00 ευρώ για την Β περίοδο και 600,00ευρώ για 
την Γ περίοδο. 
  
Παρακαλούνται οι γονείς να προσκοµίσουν στην κατασκήνωση ιατρική βεβαίωση 
που να γνωστοποιεί ότι ο κατασκηνωτής είναι υγιής και µπορεί να παρακολουθήσει 
το αθλητικό πρόγραµµα της κατασκήνωσης. 
 
Επίσης ενηµερώνουµε ότι αν υπάρξουν κατασκηνωτές µε ανάρµοστη συµπεριφορά θα 
αποµακρύνονται από το χώρο της κατασκήνωσης εφόσον ενηµερώνονται οι γονείς και 
το εκάστοτε ταµείο. 
 
Ελπίζουµε σε µία καλή Συνεργασία 
 

 
 

                          Για το  SPORTS VILLAGE Athitaki 
 

 
 
                 ________________________ 
    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΤΑΚΗΣ 
 


