
 

 
 

 

 

 

 

INFO PACK 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η SOCCER STARS, διοργανώνει το SOCCER STARS YOUTH FESTIVAL. Ένα 
συναρπαστικό τουρνουά ποδόσφαιρου  για τις ηλικιακές κατηγορίες  U14, U12, U10 
και U8 ομάδες. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   
ΕΝΑΡΞΗ:  Σάββατο  25 Απριλίου  2020 
ΛΗΞΗ:  Κυριακή 26 Απριλίου 2020 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
U14 (γεννηθέντες  1/1/2006 έως 31/12/2007) 
U12 (γεννηθέντες από1/1/2008 έως 31/12/2009) 
U10 (γεννηθέντες από1/1/2010 έως 31/12/2011) 
U 8 (γεννηθέντες από 1/1/2012 έως 31/12/2013)  
 

ΓΗΠΕΔΟ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP όπου διαθέτει από ένα 
γήπεδο 11x11, 9x9,8x8 & 5x5  και σε όμορα γήπεδα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας. 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
Η διαμονή των ομάδων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του SPORTCAMP σε ομαδικούς 
κοιτώνες (12 - 16 κρεβατιών) που διαθέτουν WC, A/C. 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Οι ομάδες θα σιτίζονται στο εστιατόριο του SPORTCAMP (self-service standard menu). 
 

ΕΠΑΘΛΑ 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δώρα και βεβαιώσεις συμμετοχής. 
Στις νικήτριες ομάδες θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια. 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα παραβρίσκεται στο γήπεδο ιατρός. Επιπλέον, σε 
κοντινή  απόσταση βρίσκονται το Κέντρο  Υγείας Λουτρακίου (5 λεπτά) και το 
Περιφερειακό Νοσοκομείο Κορίνθου (15 λεπτά). 
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση την αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης, τα γήπεδα basket, beach volley & 
tennis και τις λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις του SPORTCAMP 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Στο Λουτράκι μπορείτε να φτάσετε από την Αθήνα οδικώς με Ι.Χ. ή ΚΤΕΛ, μέσω της Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών Κορίνθου σε 1 ώρα περίπου, καθώς και με τον προαστιακό από το σταθμό της 
Κορίνθου.  
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

▶ Τελετή Έναρξης 

▶ Τελετή Λήξης  

▶ Βραδινή Ψυχαγωγία  

▶ Διαγωνισμοί  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής σε 16κλινα δωμάτια (συμπ. ΦΠΑ) διαμορφώνεται στα 
€ 50.00 κατ’ άτομο. 

Στο προαναφερόμενο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

 1 Διανυκτέρευση 
 Πλήρης διατροφή αρχίζοντας με μεσημεριανό γεύμα της ημέρας άφιξης και 

τελειώνοντας με lunch pack την ημέρας αναχώρησης 
 Έξοδα τουρνουά (διαιτησία, γραμματεία, μπάλες, ιατρός αγώνων κτλ) 
 Συμμετοχή στους διαγωνισμούς 
 Αναμνηστικά 
 Δωρεάν φιλοξενία προπονητή / συνοδού σε αναλόγια 1/12  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

▶ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  30 % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ έως τις 31.3.2020  για την 
απλή συμμετοχή (δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης). Η κατάθεση της 
προκαταβολής μπορεί να γίνει στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:  
 

ALPHA BANK 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPORTCAMP AE.  

ΑΡ. ΛΟΓΑΡ: 550 00232 000 1344 
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IBAN: GR82 0140 5500 5500 0232 0001 344 

Παρακαλούμε όπως στο αποδεικτικό της κατάθεσης αναγράφεται η επωνυμία της 
ομάδας και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. 

▶ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Στη διοργάνωση μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες αγοριών που ηλικιακά έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Junior της Ε.Π.Ο.  
 

 Την ημέρα άφιξης (κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης) η κάθε ομάδα οφείλει να 
παρουσιάσει ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο ή δελτίο αθλητού της Ε.Π.Ο. ή 
πιστοποιητικό γέννησης (με φωτογραφία) για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν 
στο τουρνουά. 

 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της  Ε.Π.Ο και 

θα καλυφθούν από επίσημους διαιτητές. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Πελέκης Χαράλαμπος 
Τηλ: +30 695 7500 792 
E-mail: b.pelekis@sportcamp.gr 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

1η  Μέρα 2η  Μέρα 

08.00 - 09.30 Άφιξη στις εγκαταστάσεις του 
SPORTCAMP 07.00 - 8.30 Πρωινό 

10.00 - 10.30 1η Αγωνιστική 08.30 - 13.00 3η  Αγωνιστική 

13.30 -16.30 Μεσημεριανό Γεύμα 12.30 - 14.00 Μεσημεριανό Γεύμα 

16.30 - 21.30 2η Αγωνιστική 14.00 - 17.30 Αγώνες Κατάταξης 

20.30 - 22.00 Βραδινό 17.30 - 18.30 Τελικοί 

21.30 - 22.30 Διαγωνισμοί 18.30 -19.00 Τελετή Λήξης - Απονομές 

  19.30 - 20.00 Αποχώρηση Ομάδων 


