
MARTIAL ARTS
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS 
Πολεµικών Τεχνών και Βαρέων Αθληµάτων
αποκλειστικά στο Sportcamp



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 

Όραµα του SPORTCAMP αποτελεί η διεθνής καθιέρωσή του ως ηγέτιδα 
ελληνική εταιρεία στον κλάδο των αθλητικών κατασκηνώσεων και του 
αθλητικού τουρισµού, προσφέροντας µοναδικές εµπειρίες ζωής µέσα από 
τον αθλητισµό, τη φύση και τον ελληνικό πολιτισµό.
Με επίκεντρο τους νέους και την προσωπική τους εξέλιξη το SPORTCAMP 
προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, σε άρτιες εγκαταστάσεις, από µια ικανή 
και αξιόπιστη οµάδα εργαζοµένων, αφοσιωµένη στην ολοκληρωµένη 
εξυπηρέτηση των πελατών του, σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον,  
αποτελώντας παράλληλα µοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία.



ΠΡΟΦΙΛ 

Το SPORTCAMP παρέχει το τέλειο σκηνικό για τη διοργάνωση και φιλοξενία προπονητικών camps 
σε αθλητικές οµάδες και συλλόγους  όλων των εθνικοτήτων, ηλικιών και ενδιαφερόντων 
προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες και την ευελιξία για την οργάνωση όλων των πτυχών του 
προγράµµατος σας. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους δεχόµαστε εκατοντάδες οµάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
πραγµατοποιώντας επιτυχηµένα προπονητικά camps.
Πολλές από τις οµάδες που πραγµατοποιούν τα προπονητικά camps τους στο SPORTCAMP επανέρχονται κάθε 
χρόνο καθώς ο συνδυασµός του θερµού κλίµατος µε τις άρτιες εγκαταστάσεις και την δυνατότητα να έχουν 
όλες τις υπηρεσίες συγκεντρωµένες σε ένα χώρο είναι πραγµατικά µοναδικός. Η εκπληκτική ατµόσφαιρα, η 
ενέργεια  και το οµαδικό πνεύµα που υπάρχει στο SPORTCAMP εµπλουτίζουν την αθλητική προπόνηση µε 
την αναψυχή των συµµετεχόντων που επιστρέφουν στη βάση τους ανανεωµένοι και πανέτοιµοι να 
ανταπεξέλθουν στις αθλητικές τους υποχρέωσεις.
Η οµάδα µας συνεργάζεται στενά µαζί σας ώστε να εκπονήσει το πρόγραµµα που θα ανταποκριθεί 
στις ανάγκες σας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS 

∆ιαθέτουµε παραπάνω από 20 χρόνια εµπειρίας στη διοργάνωση των προπονητικών camps 
πολεµικών τεχνών και βαρέων αθληµάτων, τα οποία απευθύνονται σε: 

• Αθλητικούς Συλλόγους 
• Σχολές Πολεµικών Τεχνών & Αυτοάµυνας 
• Ενώσεις Προπονητών για την διοργάνωση Σεµιναρίων 
 
Το SPORTCAMP ανακηρύσσεται ως πρωταρχικός προορισµός για νέους αθλητές πολεµικών τεχνών από όλη 
την Ελλάδα και ανά τον κόσµο!
Αυτός ο τίτλος αποδίδεται στο αθλητικό µας κέντρο χάρη στην πιστοποιηµένη υποδοµή µας και στις 
άρτιες εγκαταστάσεις µας.
 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS 

Το SPORTCAMP σέβεται τη φιλοσοφία και υπηρετεί πιστά τις απαιτήσεις των αθληµάτων πολεµικών 
τεχνών, ενισχύοντας τις αξίες τους µέσω της οµαδικής διαβίωσης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται µέσα στην φύση. 
 
Τα προπονητικά camps διοργανώνονται στα παρακάτω αθλήµατα: 
 

…και αλλά πολλά που έχουν εµπιστευτεί την προπόνηση τους σε εµάς! 
 

Άρση Βαρών 
Iaido 
Judo
Karate 
Πυγµαχία 
Πάλη 

Tae Kwon Do
Tang Soo Do
Krav Maga
Muay Thai
Capoeira 
Jiu Jitsu



Τα προπονητικά camp πολεµικών τεχνών και βαρέων αθληµάτων είναι ιδανικά για: 
 
• Εξειδικευµένη προπόνηση προετοιµασίας
• ∆ιαµόρφωση κλίµατος συνοχής 
• Συγκέντρωση και αποµόνωση αθλητών 
• Υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος φυσικής κατάστασης
• Βελτίωση της τεχνικής των αθλητών 
• Σύσφιξη σχέσεων µεταξύ προπονητών / αθλητών της οµάδας 
• Καλλιέργεια του οµαδικού πνεύµατος 
• Ανάπτυξη της ιδιοδεκτικότητας, της αντίληψης της κίνησης και απόδοσης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS  
ΟΦΕΛΗ 



Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες / Συµµετοχή: 

• Αξιοποίηση / χρήση ΟΛΩΝ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια του camp! 
• ∆ιαµονή σε 55 κοιτώνες και ξύλινα σπίτια πλήρως εξοπλισµένα µε A/C, WC και λευκά είδη.
• Πλήρης διατροφή εντός του Sportcamp
• Προσαρµοσµένο αθλητικό µενού µε φυσικά υλικά που σερβίρονται σε σπιτικό µπουφέ για ενίσχυση της 

αθλητικής απόδοσης (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό self- service).
• Χρήση κλειστής κλιµατιζόµενης αίθουσας µε τατάµι 170 τ.µ. 
• Χρήση κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 550 τ.µ. (µπορεί να τοποθετηθεί τατάµι) 
• Αποδυτήρια εντός της αίθουσας µε ζεστό νερό 
• Χρήση λοιπών εγκαταστάσεων (αίθουσα γυµναστηρίου, γήπεδο χόρτου, γήπεδα beach volley, αίθουσα για προβολή 

βίντεο, χώρος αποθήκευσης αθλητικού υλικού, σάουνα, αίθουσα για µασάζ κ.α.)  
• Συνεδριακοί χώροι, meeting room για σεµινάρια προπονητών
• 24ωρη Ιατρική κάλυψη (κατά την διάρκεια του καλοκαιριού: Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος) 
• ∆ωρεάν Wi-Fi 
• Εµπειρίες που περιλαµβάνουν πολιστιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις στα αξιοθέατα της περιοχής.  
• Υπηρεσίες Μετακινήσεων 
• ∆υνατότητα επιλογής επιπλέον αθλητικών εγκαταστάσεων εντός ∆ήµου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



SPORTCAMP, το µεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό αθλητικό κέντρο στην 
Ελλάδα που λειτουργεί από το 1978 και διαθέτει: 
 
• Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους σίτισης και διαµονής 
• Ολοκληρωµένες υπηρεσίες φιλοξενίας αθλητικών προετοιµασιών και διοργάνωσης 

αθλητικών events 
• Εξειδικευµένο & έµπειρο προσωπικό 
 
Το SPORTCAMP προσφέρει πολλές επιλογές σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις, που 
µπορούν να εξυπηρετήσουν τα περισσότερα αθλήµατα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών, σε µικρή απόσταση από το SPORTCAMP, 
διατίθενται επιπλέον αθλητικοί χώροι που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε αθλήµατος.
Ολες οι εγκαταστάσεις του SC είναι πλήρως αδειοδοτηµένες από τις αρµόδιες 
αρχές. ∆ηµιουργήσαµε για εσάς µια εικονική ξενάγηση των εγκαταστάσεων 
µας. Ξεναγηθείτε στο SPORTCAMP εδώ!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



Προσφέρουµε αναβαθµισµένες αθλητικές εγκαταστάσεις και ανέσεις για να 
διασφαλίσουµε ότι παρέχεται στους αθλητές η καλύτερη µεταχείριση, έτσι ώστε να 
επικεντρώνονται στην προπόνησή τους.
Το εκπαιδευτικό µας κέντρο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισµένο κλειστό γυµναστήριο 900 τ.µ., µια 
κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 550 τ.µ. και µια κλειστή αίθουσα µε παρκέ 220 τ.µ. 
Επιπλέον το Sportcamp παρέχει κλειστή αίθουσα ενδυνάµωσης 500 τ.µ., µε ελεύθερα βάρη και 
εξοπλισµό καρδιαγγειακής άσκησης (ποδήλατα,διάδροµοι, ελλειπτικά).
Πέρα από την εσωτερική υποδοµή, σε µικρή απόσταση από το κέντρο του Λουτρακίου, το αθλητικό κέντρο 
«Γιώργος Γαλανόπουλος» είναι διαθέσιµο για να καλύψει τις ανάγκες ακόµα και των πιο απαιτητικών
οµάδων Πολεµικών Τεχνών!
 
Το συγκρότηµά µας διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις όπως: γήπεδα τένις, γήπεδα βόλεϊ, 
γήπεδα  µπάσκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου, 2 πισίνες, γυµναστήριο, σάουνα, καθώς και 
συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις όπως: αίθουσα συσκέψεων για παρουσιάσεις και 
συναντήσεις. Όλες οι εγκαταστάσεις µας είναι πλήρως εξοπλισµένες και βρίσκονται 
στην καρδιά της φύσης!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε την επιτυχηµένη συνεργασία µας µε τις Οµοσπονδίες, Συλλόγους, 
Οργανώσεις και Οµάδες, καθώς και να αναπτύξουµε και να δηµιουργήσουµε νέες συνεργασίες. 



ΛΟΥΤΡΑΚΙ - O ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Το SPORTCAMP βρίσκεται σε έναν premium προορισµό στην είσοδο της Πελοποννήσου.
To Λουτράκι είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο λουτρόπολης στον Κορινθιακό Κόλπο που φηµίζεται για 
τα θεραπευτικά ιαµατικά του νερά από την αρχαιότητα.
Ο µοναδικός συνδυασµός των κλιµατολογικών συνθηκών και του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντοςπου 
βρέθηκαν στο Λουτράκι, αποτελούν ένα καταφύγιο µε απεριόριστες ευκαιρίες!

• Μία ώρα απόσταση από το αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος Αθηνών

• Εγγύτητα µε την Αθήνα, τη διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 (µόλις 80 χλµ.)

• Εύκολη πρόσβαση µε αυτοκίνητo ή τρένο

• Εγγύτητα στα σηµαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα
 



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Έχουµε ως κορυφαία προτεραιότητά µας την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των αθλητών και υπαλλήλων και ως εκ τούτου, όλες οι οδηγίες των Ελληνικών Αρχών 
για την λειτουργία αθλητικών κέντρων εφαρµόζονται πιστά στο SPORTCAMP.



∆ιοργανώστε το δικό σας camp εκµάθησης πολεµικών τεχνών και βαρέων αθληµάτων στο 
SPORTCAMP!

ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑ 

www.sportcamp.gr
sports@sportcamp.gr

20300 Loutraki, Greece  

+302744023999, 66860


