
  

 

 

 

 

 

CAMP ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΩΝ PSS 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………….. επιτρέπω στο γιο 

μου/κόρη μου ………………………………………………………. να συμμετάσχει στο τριήμερο 

CAMP τεχνικών δεξιοτήτων  που διοργανώνει η σχολή ποδοσφαίρου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ     στις 25-26-27 Ιουνίου 2021 στο γήπεδο της Ε.Π.Ο.. 

Παρακαλώ συμπληρώστε 
  V/X 

        Κατατίθεται πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση Υγείας του/της Αθλητή/τριας  

          Επιθυμώ ο/η Αθλητής/τρια να συμμετέχει σε φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων του camp. 

        Ακολουθεί ο/η Αθλητής/τρια ειδική διατροφή ή έχει κάποια ευπάθεια σε κάποιες συνθήκες.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Επιθυμώ να ενημερώνομαι για της δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες της ΠΑΕ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και της εταιρείας Κ.ΑΛΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (SPORTteam) η οποία είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου PSS και των χορηγών ή/και των συνεργαζόμενων με αυτές επιχειρήσεων με 
e-mail και μηνύματα στο κινητό μου.  
Βεβαιώνω ότι:  
Α) Όλα τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση εγγραφής αλλά και όσα συνοδεύουν την αίτηση είναι 
ακριβή, ενημερωμένα και αληθή και παρακαλώ όπως εγγράψετε τον/την Αθλητή/τρια στους συμμετέχοντες 
στο τριήμερο camp . 
Β) Θα τηρούμε τον Κανονισμό της Σχολής και ειδικότερα τους όρους συμμετοχής στο Camp τόσο ο/η 
Αθλητής/τρια όσο εγώ και τα λοιπά συγγενικά του/της πρόσωπα.  

 
Η δήλωση να παραδοθεί στον κύριο Ανδριόπουλο μέχρι την Πέμπτη  24/6/2021 
Τηλ επικοινωνίας 6946614412 
 
 

 

Ημερομηνία ……………………... 
Υπογραφή Γονέα / Κηδεμόνα ………………………………… 
                                                                                                                                                      



Α.Π.Σ «ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                                                                                                       

του δικτύου των σχολών της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Διοργάνωση 3ήμερου ποδοσφαιρικού CAMP προεπιλογής και ανάπτυξης τεχνικών επιδεξιοτήτων νεαρών 

ποδοσφαιριστών για αγόρια και κορίτσια από 8 – 15 ετών (2013 – 2006). 

25/26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΟ – ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ 

Στο προπονητικό CAMP μπορούν να συμμετέχουν παιδιά και από συλλόγους εκτός της σχολής των 

Αμπελοκήπων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από το τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών της    Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. 

1η ημέρα Παρασκευή 25/6/2021  

Ώρα:  

17:30-18:00 Επικύρωση δηλώσεων ,Καταγραφή αθλητών 

18:00-18:30 Δημιουργία  τμημάτων-ενημέρωση προγράμματος κατά ομάδα 

18:30-19:15 Τεχνοσυντονιστικές ασκήσεις, πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης  

19:30-20:15 Παιχνίδια μικρού γηπέδου   

2η ημέρα Σάββατο 26/6/2021 

Πρωί : 

11:00-11:45  Fun games, παιχνίδια σε μικρές σχέσεις  

12:00-12:45  Ασκήσεις τεχνικής αυξανόμενης δυσκολίας 

 Απόγευμα :  

18:30-19:15  Παιχνίδια με ειδικούς κανόνες 

19:30-20:15  Ασκήσεις  με παιχνίδια με μεγαλύτερες σχέσεις  3:1 , 3:2, 4:3  

3η ημέρα Κυριακή  27/6/2021:  

11:00 -12:00 :    

Αγώνες μεταξύ των ομάδων – Διαγωνισμοί –  

Τελετή λήξης - Αναμνηστικά  
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Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση και επικοινωνήστε με τη Σχολή που επιθυμείτε να εγγραφείτε ώστε να 

ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγρ  

 

 


