
PAO BC ACADEMY

BP Xmas Tournament – ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2017



Το BP Xmas Tournament θα λάβει χώρα το τριήμερο 27 – 30 Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP

στο Λουτράκι, και θα αφορά στις ηλικιακές κατηγορίες 2004, 2005 και 2006. Σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα λάβουν

μέρος 6 ομάδες, με συνολικά 18 ομάδες απο όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν σε ένα απο τά σημαντικότερα

αθλητικά events υποδομών την περίοδο των Χριστουγέννων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ακαδημία της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Superfoods, σε

συνεργασία με το Κέντρο Αθλητικής Προετοιμασίας &

Διοργανώσεων «SPORTCAMP» και την υποστήριξη της BP

είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη διοργάνωση

του BP Xmas Tournament, που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο

του 2017.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SPORTCAMP

Το BP Xmas Tournament θα φιλοξενηθεί στο SPORTCAMP στο Λουτράκι το οποίο βρίσκεται σε μια
προνομιακή ιδιωτική πεδινή έκταση 75.000 τ.μ. σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με θέα στα Γεράνεια Όρη
και στον Κορινθιακό κόλπο, σε απόσταση μόλις 5χλμ από την κοσμοπολίτικη πόλη του Λουτρακίου.

Η προνομιούχος θέση στο SPORTCAMP προσφέρει εγγύτητα:

➢ Στις πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής

➢ Στα Γεράνεια Όρη για προπόνηση σε υψόμετρο

➢ Στον Κορινθιακό Κόλπο και στη Λίμνη Ηραίου για τα θαλάσσια αθλήματα

➢ Στις ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές της πόλης του Λουτρακίου

➢ Σε σημαντικές τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και αξιοθέατα αποτελώντας έτσι έναν από τους
πιο ελκυστικούς αθλοτουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας
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ΔΙΑΜΟΝΗ
Το SPORTCAMP προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την

διαμονή και φιλοξενία των ομάδων εντός των εγκαταστάσεών

της προσφέροντας μεγάλη επιλογή καταλυμάτων.

Στο τουρνουά περιλαμβάνονται 3 διανυκτερεύσεις (27 - 30/12)

με διαμονή σε ομαδικά δωμάτια (με παροχή

κλινοσκεπασμάτων). Η φιλοξενία των αθλητών γίνεται σε

σύγχρονους κοιτώνες και ξυλόσπιτα με κλιματισμό,

κεραμοσκεπή, θερμομόνωση, εσωτερική τουαλέτα και ντους με

ζεστό νερό.
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ΣΙΤΙΣΗ
Tο SPORTCAMP διαθέτει εγκαταστάσεις σίτισης και ειδικά μενού για αθλητές. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να
επιλέξετε για την διατροφή σας ένα από τα επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής.

Για τη διατροφή των αθλητών στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP, στεγάζεται εστιατόριο με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
650 τμ., το οποίο προσφέρει πλήρες αθλητικό μενού σε μπουφέ παρασκευασμένο με αγνά υλικά και σπιτική φροντίδα.

τροφίμων κατά HACCP. Στο εστιατόριο παρέχεται πλήρης διατροφή (πρωϊνό, μεσημεριανό, δείπνο) με self-service set menu.

Κατά τη διαμονή των ομάδων η κάθε αποστολή θα έχει τα εξής γεύματα:

27/12/2017: Μεσημεριανό, Βραδινό

28/12/2017: Πρωϊνό, Μεσημεριανό, Βραδινό

29/12/2017: Πρωϊνό, Μεσημεριανό, Βραδινό

30/12/2017: Πρωϊνό
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Καθ’όλη την διάρκεια του τουρνουά θα υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
και νοσηλευτές για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και οποιαδήποτε φροντίδα
χρειαστεί ο αθλητής τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις εγκαταστάσεις

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι μετακινήσεις των ομάδων από και προς το γήπεδο εκτός εγκαταστάσεων
SPORTCAMP περιλαμβάνονται στην τελική τιμή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί είτε με δελτίο επικυρωμένο από γιατρό είτε με
ταυτοπροσωπία και ιατρική βεβαίωση
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το συνολικό κόστος ανά αθλητή για τον Δεκέμβριο του 2017 ανέρχεται σε 130,00 €, το οποίο και περιλαμβάνει:

❖ ΦΠΑ 16.1%

❖ 3 διανυκτερεύσεις με διαμονή σε ομαδικά δωμάτια για τους αθλητές και 2-3κλινα δωμάτια για τους
προπονητές (με παροχή κλινοσκεπασμάτων)

❖ Πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), self service set menu (συμπ. νερό)

❖ Ιατρική κάλυψη όλων των αγώνων

❖ Επίσημους διαιτητές της τοπικής ένωσης και γραμματεία σε όλους τους αγώνες

❖ Μετακινήσεις από/προς το Δημοτικό Γυμναστήριο “Γ. Γαλανόπουλος”

❖ Χρήση των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων του SPORTCAMP

❖ Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

❖ Δωρεάν φιλοξενία συνοδών/προπονητών σε αναλογία 1/15 αθλητές
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ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

➢ Δεν εγγυόμαστε διαθεσιμότητα εφόσον δεν έχουν γίνει έγκαιρα οι κρατήσεις

➢ Προκαταβολή 30% (δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης) με την οριστική κράτηση μέχρι τις

8/12/2017

➢ Εξόφληση με την άφιξη των ομάδων στο SPORTCAMP

➢ Οι πληρωμές γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τη ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. (Alpha Bank 550-00-

2320-001344), στο όνομα του προσώπου ή φορέα στον οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Τελευταία μέρα προφορικής κράτησης

08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Προκαταβολή 30% σε SPORTCAMP (Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης)

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Εξόφληση με την άφιξη των ομάδων στο Κέντρο

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Τεχνική σύσκεψη

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Τελετή έναρξης – Φωτογράφιση ομάδων

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Τελετή λήξης - Απονομές
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το BP Xmas Tournament, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
μας:

SPORTCAMP

2744023999

b.pelekis@sportcamp.gr

PAO BC ACADEMY

2106107010

g.koudounis@paobcacademy.gr
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