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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το SPORTCAMP παρουσιάζει το LOUTRAKI EASTER BASKETBALL CUP 2020  για 
τις ηλικιακές κατηγορίες Κ18, Κ15 & Κ13. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   
ΕΝΑΡΞΗ: Κυριακή 12 Απριλίου 2020 
ΛΗΞΗ: Μ. Τρίτη 14 Απριλίου  2020 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κ18, αγόρια γεννημένα από το 2001 έως 2003 
Κ15, αγόρια και κορίτσια γεννημένα από το 2004 έως 2005 * τα κορίτσια έχουν δικαίωμα να 

έχουν έως  3 κορίτσια από την κατηγορία Κ18   
Κ13, αγόρια γεννημένα από το 2006 έως 2008 

INFO PACK 
Loutraki Easter BASKETBALL Cup 2020 
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο κλειστό γήπεδο basket του SPORTCAMP και στο κλειστό 
Δημοτικό γήπεδο Λουτρακίου ‘’Γ .Γαλανόπουλος’’. 

 
ΔΙΑΜΟΝΗ 
Όλες οι ομάδες θα διαμείνουν σε ομαδικά δωμάτια 8-16κλινα (WC/AC). 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Όλα τα γεύματα σερβίρονται στις εγκαταστάσεις σίτισης του εστιατορίου του SPORTCAMP 
σε στυλ  buffet. 
 

ΕΠΑΘΛΑ 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν διπλώματα. Οι 3 πρώτες ομάδες σε κάθε κατηγορία θα 
κερδίσουν μετάλλια και κύπελλα. 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια του τουρνουά. Το Γενικό Νοσοκομείο 
Κορίνθου σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού βρίσκεται σε απόσταση 10’ μακριά από τις 
εγκαταστάσεις του SPORTCAMP. 
 
ΕΞΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Γυμναστήριο με αίθουσα βαρών, αίθουσα για προβολή βίντεο και όλες οι υπόλοιπες 
αθλητικές εγκαταστάσεις του SPORTCAMP μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν 
συνεννόησης από τους προπονητές και αθλητές των ομάδων κατά την διάρκεια του 
τουρνουά. 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 Το κόστος των τοπικών μετακινήσεων από το SPORTCAMP προς το Δημοτικό 
γήπεδο Λουτρακίου καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

 Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο κατόπιν ζήτησης με έξτρα κόστος. 
 

 

Στην συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται: 

 2 διανυκτερεύσεις σε ομαδικά δωμάτια 
 Full board  
 Κόστος αγώνων 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
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 Ιατρική κάλυψη 
 Χρήση των εγκαταστάσεων του SPORTCAMP 
 Μετάλλια 
 Happenings 
 1 προπονητής δωρεάν σε αναλογία 12 αθλητών 
 Έκπτωση 50% για 2ο προπονητή - συνοδό 

 
 

 

 Προκαταβολή 30%  (δεν επιστρέφεται).  
 Αρ. Λογαριασμού: 550002320001344, Τράπεζα: Alpha Bank (Υποκατάστημα 

Κορίνθου κωδ. 550). 
IBAN Code: GR82 0140 5500 5500 0232 0001 344  
 
Εξόφληση με την άφιξη στο Sportcamp. 

 
 

 
Όλες οι ομάδες οφείλουν να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή με την άφιξη 
τους, επίσημα έγγραφα που να βεβαιώνουν τα κάτωθι: 

− Της ηλικίες των αθλητών (π.χ. δελτία, ταυτότητα, αντίγραφο διαβατηρίου ή 
πιστοποιητικό γέννησης) 

− Ιατρική βεβαίωση ότι ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές 
δραστηριότητες (ατομικό πιστοποιητικό υγείας, ή το δελτίο συνοδευόμενο 
από ιατρική βεβαίωση) 

 

 

 

 

Φιλοξενία: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Φιλοξενία: 


	Όλες οι ομάδες οφείλουν να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή με την άφιξη τους, επίσημα έγγραφα που να βεβαιώνουν τα κάτωθι:
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	 Ιατρική βεβαίωση ότι ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (ατομικό πιστοποιητικό υγείας, ή το δελτίο συνοδευόμενο από ιατρική βεβαίωση)

