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ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία είναι η μακροβιότερη συνθήκη 
ειρήνης στην ανθρώπινη ιστορία.
Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας είναι ένας διεθνής 
μη κυβερνητικός οργανισμός που λειτουργεί στο πλαίσιο 
του Ολυμπιακού κινήματος.
Αποστολή του είναι η προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, 
της Ειρήνης, της Φιλίας και η καλλιέργεια της διεθνούς 
κατανόησης.
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SPORTCAMP
>  Το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο κέντρο διοργάνωσης και 

υλοποίησης Sports Tours & Camps στην Ελλάδα, με άρτια εκπαιδευμένο 
και έμπειρο προσωπικό.

>  Συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο αθλητικών Ομοσπονδιών, συλλόγων, 
σχολείων και οργανισμών, παρέχοντας εξατομικευμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης, προπόνησης, εκγύμνασης και πολιτιστικής κατάρτισης. 
Πλήθος ομάδων από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, φιλοξενούνται 
κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του.

>  Διοργανώνει με αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 40 ετών, Αθλητικά 
Camps και Εκδηλώσεις.



ANCIENT SPORTS & IDEALS

IMAGINE PEACE JUNIORS 
CAMP 

Το IMAGINE PEACE JUNIORS CAMP, είναι ένα 6-ήμερο 
πρόγραμμα, σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους 
από όλο τον κόσμο, ηλικίας 10 έως 16 ετών, που 
διοργανώνεται από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας σε συνεργασία με το SPORTCAMP. 
Μέσα από αυτή τη μοναδική εμπειρία, οι συμμετέχοντες 
έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αρχαιοελληνικά 
αθλήματα, να εντρυφήσουν στη σπουδαιότητα της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας και στο πώς οι αξίες της μπορούν 
να έχουν θετική επιρροή στη συμπεριφορά και στην 
καθημερινότητά τους.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΠΥΛΏΝΕΣ: 
1 Αρχαία Ελληνικά Αθλήματα 

2 Αξίες Ολυμπιακής Εκεχειρίας 

3 Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

4 Φιλία



ANCIENT SPORTS & IDEALS

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το IMAGINE PEACE JUNIORS CAMP, μέσα από διαδραστικά workshops 
και αθλητικές δραστηριότητες, έχει στόχο να εμφυσήσει τις αξίες της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ειρήνη, διάλογος και εξομάλυνση διαφωνιών) 
σε παιδιά και εφήβους από όλο τον κόσμο.
Μέσω εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης, άθλησης, διασκέδασης 
και ενεργού συμμετοχής προπονητών, αθλητών και Ολυμπιονικών, 
ως προτύπων που επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους νέους 
ανθρώπους, το πρόγραμμα βοηθά τους τελευταίους να ενστερνιστούν 
έννοιες όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα και η ίση μεταχείριση.
Αισίως, τα νέα παιδιά αντιλαμβάνονται τη θετική επίδραση του 
αθλητισμού και τη ζωτική του σημασία στην καθημερινότητά τους.
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ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΏΝ

>  Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών και επικοινωνιακών 
ικανοτήτων τους (διάλογος, συνεργασία, φιλία και κατανόηση)

>  Η γνωριμία με έννοιες όπως η ισότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η 
ειρηνική συνύπαρξη, το δίκαιο παιχνίδι και η ανεκτικότητα.

>  Η εξάσκηση αρχαιοελληνικών αγωνισμάτων, σε συνεργασία με αθλητές και 
Ολυμπιονίκες

>  Η διασκέδαση μέσω δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτιστικών 
επισκέψεων. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Η Αρχαία Ολυμπία είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς και εξέχοντες Ελλαδικούς χώρους, 
καθώς και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco.

Στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας στη Δυτική 
Πελοπόννησο, διεξήχθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, το 778 π.Χ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΟΑ) είναι ο κύριος 
εκπαιδευτικός και πολιτιστικός θεσμός της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ιδρύθηκε το 1948 και η έδρα της βρίσκεται πλησίον του 
αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας, του μέρους όπου γεννήθηκαν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αναπτύχθηκε ο Ολυμπισμός ως 
ιδέα και φιλοσοφία ζωής. Ο ιδανικός τόπος για την ίδρυση 
ενός Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών, όπως το 
οραματίστηκε ο θεμελιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών 
Αγώνων, βαρόνος Pierre de Coubertin.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά 
προνόμια πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της περιοχής.
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ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 9.000 Τ.Μ. 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:  

  Συνεδριακό κέντρο 1.800 τ.μ.

     Διαμονή σε 115 ανακαινισμένα δωμάτια

 Εστιατόριο και καφετέρια 

     Αθλητικές εγκαταστάσεις:
• Γήπεδο ποδοσφαίρου 
• Στίβος
• Γήπεδα μπάσκετ
• Γήπεδα βόλεϊ
• Γήπεδα τένις
• Πισίνα

 Χώρους ψυχαγωγίας

     Ασφαλές περιβάλλον στην καρδιά της φύσης
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  ΗΜΕΡΑ 1

>  Άφιξη και συγκέντρωση 
συμμετεχόντων στο 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 
επίσκεψη και ξενάγηση στον 
χώρο

>  Στάση στον Ισθμό Κορίνθου
>  Άφιξη στις εγκαταστάσεις 

της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας 

>  Μεσημεριανό γεύμα και 
ανάπαυση

>  Παρουσίαση του 
προγράμματος “Imagine 
Peace Juniors Camp” 

> Θεωρητική παρουσίαση 
Αρχαίων Ελληνικών 
Αγώνων και προετοιμασία 
αγωνισμάτων

>  Δείπνο
>  Γνωριμία συμμετεχόντων

  ΗΜΕΡΑ 2

>  Πρωινό
>  Προσομοίωση Αρχαίων 

Ολυμπιακών Αγώνων 
και πρακτική άσκηση 
Αρχαιοελληνικών 
αγωνισμάτων ( Πάλη, 
Πένταθλο, Στάδιο, 
Δίαυλος)

>  Μεσημεριανό γεύμα και 
ανάπαυση

>  Δραστηριότητα 
ανάπτυξης ομαδικού 
πνεύματος

>  Δείπνο
>  Ελεύθερος χρόνος

  ΗΜΕΡΑ 3

>  Πρωινό
>  Ξενάγηση στην 

Αρχαία Ολυμπία 
(αρχαιολογικός χώρος, 
μουσείο, στάδιο)

>  Ημερήσια επίσκεψη 
στην παραλία 
Κουρούτας

>  Επιστροφή στις 
εγκαταστάσεις 
της Ακαδημίας και 
ανάπαυση

>  Δείπνο
>  Βραδινή ψυχαγωγία

  ΗΜΕΡΑ 4

>  Πρωινό
>  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

από εκπαιδευτές της 
Διεθνούς Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας «Ολυμπιακές 
Αξίες και Ιδεώδη»

>  Μεσημεριανό γεύμα και 
ανάπαυση

>  Πρόγραμμα «Γνωριμία με 
Ολυμπιονίκες»

>  Δείπνο
>  Ελεύθερος χρόνος

  ΗΜΕΡΑ 5

>  Πρωινό
>  Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα από 
εκπαιδευτές της 
Διεθνούς Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας «Σεβασμός 
στη Διαφορετικότητα»

>  Κολύμβηση και 
υδατοσφαίριση

>  Μεσημεριανό γεύμα και 
ανάπαυση

>  Παιχνίδια και workshops 
«Ο σεβασμός στη 
Διαφορετικότητα, στην 
πράξη»

>  Δείπνο
>  Τελετή λήξης 

προγράμματος

  ΗΜΕΡΑ 6

>  Πρωινό
>  Αναχώρηση από 

εγκαταστάσεις Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας 

>  Άφιξη στο Καλλιμάρμαρο 
Στάδιο, Αθήνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ- IMAGINE PEACE JUNIORS CAMP
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
>  Διαμονή 5 ημερών σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή, στις 

εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
>  Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία
>  Εκπαιδευτικά προγράμματα, στα πλαίσια των ιδεωδών και αξιών του Ολυμπισμού, 

από εκπαιδευτές της Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
>  Βιωματικά & εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Αρχαία Ελληνικά Αθλήματα   
>  Workshops και αγώνες αναψυχής
>  Γνωριμία και άθληση με Ολυμπιονίκες
>  Εκδρομή σε κοντινή παραλία
>  Μεταφορά

Δ Η Λ Ώ Σ Τ Ε  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Ε Ώ Σ  2 0 / 6 / 2 2
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ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ
>  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ:
  www.olympictruce.org
  E-mail: about@olympictruce.org
 Τ: 210 3611023

>  SPORTCAMP:
  www.sportcamp.gr 
  E-mail: iotccamp@sportcamp.gr 
  Τ: 2744023999, 2744066860
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


