
Για 8η συνεχή χρονιά η INTERSPORT φέρνει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό μέσα 
από τα παιδικά camps που έχει δημιουργήσει.

Τα INTERSPORT CAMPS είναι μία σειρά πρότυπων και εντατικών προπονητικών προγραμμά-
των, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ιδιαίτερες αθλητικές και παιδαγωγικές ανάγκες 
των εκκολαπτόμενων αθλητών που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αθλήματα:
•ποδόσφαιρο  (6-16 ετών)     •μπάσκετ (8-12 ετών)  

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Η αποστολή των INTERSPORT CAMPS είναι να προσφέρουν στα παιδιά μοναδικές αθλητικές 
εμπειρίες, που θα τα κάνουν να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να τον εντάξουν στη ζωή τους 
ενώ ταυτόχρονα, στοχεύουν στην ανάδειξη νέων ταλέντων στο χώρο του αθλητισμού από κα-
ταξιωμένους προπονητές.

& μάθε τα μυστικά τους!
Παίξε με τους μεγάλους

Εξειδικευμένα εντατικά προπονητικά Camps για αγόρια και κορίτσια 
6 - 16 ετών που θέλουν να διδαχθούν τα μυστικά του αγαπημένου τους 
αθλήματος από κορυφαίους προπονητές!

THE SPORTS ACADEMY 2017

THE SPORTS ACADEMY 2017



INTERSPORT Basketball Summer Overnight Camp 24 - 30/6/2017

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Παροχές - Πακέτο Α:

•  6 διανυκτερεύσεις (7 μέρες) με διαμονή   
σε ομαδικά δωμάτια στο SPORTCAMP

•  Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό)
• Συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα
•  Λοιπές αθλητικές και ψυχαγωγικές   

δραστηριότητες
•  Αναμνηστικό δίπλωμα και καρτέλα αξιολόγησης
•  Basketball kit PRO TOUCH (jersey, shorts)
•  24ωρη ιατρική κάλυψη/πρώτες βοήθειες

Εγκατάσταση: SPORTCAMP Λουτράκι, 
www.sportcamp.gr, 
Τηλ: 27440 23999, 27440 66860

Κόστος Συμμετοχής: 265€ Κόστος Συμμετοχής: 100€

Παροχές - Πακέτο Β:

• Συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα
•  Λοιπές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστη-

ριότητες
•  Αναμνηστικό δίπλωμα και καρτέλα αξιολό-

γησης
• Basketball kit PRO TOUCH (jersey, shorts)
•  24ωρη ιατρική κάλυψη/πρώτες βοήθειες
• Μεσημεριανό γεύμα
• Μεσημεριανή ξεκούραση

Προπονητές:

David
Westberry

Indiana Pacers TNBA 
Program Coach

Αχιλλέας
Δεμέναγας

Τεχνικός  Διευθυντής 
της TNBA Greece

campsBASKETBALL
Τα INTERSPORT Basketball Camps σχεδιάζονται και υλοποι-
ούνται με βάση τη μοναδική στον κόσμο τεχνογνωσία της TNBA 
(The National Basketball Academy). Η TNBA είναι ο μεγαλύ-
τερος οργανισμός στις ΗΠΑ που οργανώνει τα Youth Basketball 
Programs 9 ομάδων του ΝΒΑ και του NBDL ενώ οι προπονη-
τές της είναι επαγγελματίες του χώρου με σημαντική εμπειρία 
στην προπόνηση παιδιών μικρής ηλικίας αλλά και στην υλο-
ποίηση προπονητικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών. 
Το camp επιμελούνται οι David Westberry, Indiana Pacers 
Youth Hoops Coach – Αχιλλέας Δεμέναγας, TNBA GREECE 
Technical Director – Σπύρος Μυλωνάς, TNBA GREECE Head 
Coach και η προπονητική ομάδα της TNBA GREECE.

Κάθε μικρός αθλητής 
που συμμετέχει στο camp 

θα πάρει δώρο τεχνικό 
soccer kit με μπλούζα 

και σορτσάκι!

Κάθε μικρός αθλητής που 
συμμετέχει στο camp 

θα πάρει δώρο τεχνικό 
basketball kit με 

μπλούζα
και σορτσάκι!

INTERSPORT Soccer Summer Overnight Camp 24 - 30/6/2017

Παροχές - Πακέτο Α:
•  6 διανυκτερεύσεις (7 μέρες) με διαμονή   

σε ομαδικά δωμάτια στο SPORTCAMP
•  Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό)
•  Συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα
•  Λοιπές αθλητικές και ψυχαγωγικές   

δραστηριότητες
•  Αναμνηστικό δίπλωμα και καρτέλα αξιολόγησης
•  Soccer kit PRO TOUCH (jersey, shorts)
•  24ωρη ιατρική κάλυψη/πρώτες βοήθειες

Εγκατάσταση: SPORTCAMP Λουτράκι, 
www.sportcamp.gr, 
Τηλ: 27440 23999, 27440 66860

Κόστος Συμμετοχής: 265€ Κόστος Συμμετοχής: 100€

Παροχές - Πακέτο Β:
• Συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα
•  Λοιπές αθλητικές και ψυχαγωγικές   

δραστηριότητες
•  Αναμνηστικό δίπλωμα και καρτέλα   

αξιολόγησης
• Soccer kit PRO TOUCH (jersey, shorts)
•  24ωρη ιατρική κάλυψη/πρώτες βοήθειες
• Μεσημεριανό γεύμα
• Μεσημεριανή ξεκούραση

Το INTERSPORT Soccer Camp σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργα-
σία με την TOTAL SOCCER METHOD και διπλωματούχους προπονητές 
της Ε.Π.Ο. Η TOTAL SOCCER METHOD (www.totalsoccermethod.com) 
είναι μία ολοκληρωμένη και δυναμική σε τρόπο προπόνηση ποδοσφαί-
ρου κατάλληλη για συλλόγους, ομάδες, παίκτες και προπονητές όλων 
των ηλικιών και ικανοτήτων. Η TSM εστιάζεται σε όλες τις πτυχές της 
ανάπτυξης, καθοδήγησης και κατάρτισης του ποδοσφαίρου. Το camp 
επιμελείται ο ιδρυτής της TOTAL SOCCER METHOD, υπεύθυνος των 
ακαδημιών της VVV-Venlo και καθηγητής προπονητών της KNVB (Βα-
σιλικής Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) κ. Roger Bongaerts.

Προπονητής:
Roger Bongaerts

Ιδρυτής της TOTAL 
SOCCER METHOD και 

Τεχνικός Διευθυντής των 
ακαδημιών της VVV-Venlo.

campsSOCCER

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές: 
www.intersport.gr, www.sportcamp.gr, email: intersportevents@sportcamp.gr

τηλ.: 27440 23999 - 66860, fax: 27440 26930


