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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.
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IMAGINE PEACE JUNIORS 
CAMP 

Το IMAGINE PEACE JUNIORS CAMP, είναι ένα 7-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
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HIGHLIGHTS
1. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ
Το Παγκράτιο ήταν ένα αθλητικό γεγονός που εισήχθη στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες το 648 π.Χ. Οι αθλητές χρησιμοποίησαν τεχνικές πυγμαχίας και πάλης 
αλλά και άλλες, όπως λακτίσματα και λαβές, τεχνικές με ομοιότητες με τις 
σημερινές πολεμικές τέχνες.  Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό παγκράτιο 
[paŋkrátion], από το πᾶν (pan) «όλα» και το κράτος (kratos) «δύναμη». Λέγεται ότι 
ο Ηρακλής και ο Θησέας επινόησαν το Παγκράτιο ως αποτέλεσμα της χρήσης 
τόσο της πάλης όσο και της πυγμαχίας στις αντιπαραθέσεις τους με τους 
αντιπάλους. 

Στο πλαίσιο προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα 
εξασκηθούν στο άθλημα από έμπειρους και επαγγελματίες αθλητές και 
προπονητές, εγκεκριμένους από την Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου 
Αθλήματος. Αρχικά θα γίνει επίδειξη των τεχνικών κι θα ακολουθήσει πρακτική 
εξάσκηση τόσο με τους αθλητές, όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων.
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HIGHLIGHTS
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΏΔΗ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ & ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με έμφαση 
στα ολυμπιακά ιδεώδη, την Ολυμπιακή εκεχειρία, την ειρήνη και τον 
σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 
ειδικούς εκπαιδευτές του «Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας».

Διαδραστικά workshops, παιχνίδια, κοινωνική αλληλεπίδραση και 
ομαδικότητα, συντελούν στην καλλιέργεια των αξιών και ιδεωδών του 
Ολυμπισμού, καθώς και στην εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή 
των συμμετεχόντων.



ANCIENT SPORTS & IDEALS

HIGHLIGHTS

3. ΓΝΏΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΏΤΑΘΛΗΤΕΣ
Μία μοναδική ευκαιρία ζωής για τους νεαρούς συμμετέχοντες, να 
συναντήσουν Ολυμπιονίκες - πρότυπα από ποικίλα αθλήματα! 

Θα αλληλοεπιδράσουν με τους πρωταθλητές, θα συζητήσουν σημαντικές 
πτυχές της ζωής τους και θα λάβουν μέρος στα αντίστοιχα αθλήματα.

Αθλητές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, παρουσιάζουν 
εαυτούς και τα επιτεύγματά τους στο αθλητικό και κοινωνικό πεδίο, 
συνδιαλέγονται με τους συμμετέχοντες και τους καθοδηγούν στην 
εκμάθηση των αθλημάτων στα οποία ειδικεύονται, από το handball και το 
basketball, μέχρι την τοξοβολία και το ποδόσφαιρο.

Φωτεινή Βαβάτση, Ολυμπιονίκης
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΗ ΤΏΝ ΑΡΧΑΙΏΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΏΝ 
ΑΓΏΝΏΝ
Μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική ημέρα όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν 
πώς διεξήχθησαν οι αρχικοί Ολυμπιακοί αγώνες, τη σημασία τους, τις τελετές και 
τους συμβολισμούς που συνδέονται με αυτούς, καθώς και τα αγωνίσματα στα 
οποία συμμετείχαν οι αθλητές. 

Οι νεαροί συμμετέχοντες, λαμβάνουν μέρος σε όλα τα στάδια των Αγώνων: 
διεξάγουν την τελετή έναρξης, παίζουν μουσικά όργανα της αρχαιότητας και 
συναγωνίζονται σε αθλήματα όπως το πένταθλο, το ακόντιο, τη σφαίρα, το 
άλμα εις μήκος και το τρέξιμο. Επίσης, έχουν ρόλους κριτών, τελεταρχών και 
θεατών, ντυμένοι με ενδυμασίες της εποχής. Στην τελετή λήξης ακολουθείται το 
παραδοσιακό πρωτόκολλο, με τους νικητές να στέφονται με κότινους. 

HIGHLIGHTS
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HIGHLIGHTS

5. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
Η χαρά και η διασκέδαση, είναι σημαντικά συστατικά του Camp!
Κάθε απόγευμα, η πισίνα προσφέρει αναζωογόνηση, δροσιά, 
χαλάρωση και μπόλικο παιχνίδι, πάντα με την ασφαλή επίβλεψη 
ναυαγοσώστη. Τα βράδια, υπάρχει διασκεδαστικό και χαλαρό 
πρόγραμμα που περιλαμβάνει χορό, καραόκε, παιχνίδια ομαδικότητας 
και κουίζ, θερινό σινεμά και, φυσικά, άφθονο χρόνο για γνωριμία, 
κοινωνικοποίηση και δημιουργία φιλικών σχέσεων με παιδιά από όλο 
τον κόσμο!

Η ημερήσια εκδρομή σε κοντινή πανέμορφη παραλία με άμμο και 
κρυστάλλινα νερά, θα ενθουσιάσει τους νεαρούς συμμετέχοντες και θα 
αποτελέσει μια υπέροχη και ξέγνοιαστη εμπειρία!
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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

>  Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και δυναμικών προσωπικοτήτων

>  Η αλληλεπίδραση με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και κουλτούρας

Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Eλληνική και Aγγλική 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 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι παγκοσμίως γνωστή ως το 
Κορυφαίο Ίδρυμα για την Ολυμπιακή Εκπαίδευση από το 1961. Με πάνω 
από 60 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας στα Ολυμπιακά ζητήματα, και χάρη 
στη στενή συνεργασία της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους πιο 
αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και αθλητικούς οργανισμούς, η ΔΟΑ 
προσφέρει Ολυμπιακές Εμπειρίες στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα: την 
Αρχαία Ολυμπία.

Σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον αρχαιολογικό 
χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, δίπλα στο αρχαίο στάδιο 
όπου λαμβάνει χώρα η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, οι 
εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, που ανακαινίστηκαν πλήρως στα τέλη του 
2021, εκτείνονται σε μια καταπράσινη και λοφώδη περιοχή 400.000τμ. 
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ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΤΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΏΝ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΏΝ:  
  Συνεδριακό Κέντρο (1800 μ2) διαμορφωμένο σε 3 επίπεδα

     Διαμονή σε 115 πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια

 Εστιατόριο και καφετέρια 

     Αθλητικές εγκαταστάσεις:
• 1 γήπεδο ποδοσφαίρου
• Στίβος
• 2 γήπεδα μπάσκετ
• 1 γήπεδο βόλεϊ
• 2 γήπεδα τένις
• 1 γήπεδο beach volley/beach tennis/beach soccer
• Πισίνα

 Προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον στην καρδιά της φύσης

 Χώρους αναψυχής
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ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
> Αφοσιωμένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, παιδαγωγοί και προπονητές, στο πλαίσιο της    
      40χρονης εμπειρίας του Sportcamp στον αθλητικό νεανικό τουρισμό και την κατασκήνωση
> Πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες
> 24ωρη παρουσία νοσοκόμας  
> Ιατρός σε εφημερία 
> 24ωρη υπηρεσία φύλαξης (σεκιούριτι)

> Εξοπλισμένο δωμάτιο Α’ Βοηθειών & Αναρρωτήριο
> Γενικό Νοσοκομείο Πύργου σε απόσταση 30 χλμ, με εύκολη πρόσβαση
> Σχολαστική καθαριότητα των χώρων υγιεινής & εστίασης
> Όλες οι απαραίτητες Άδειες λειτουργίας & Πιστοποιητικά
> Ολοκληρωμένο σύστημα Πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
      με ετήσια επιθεώρηση – αυτοψία
> Φορητό σύστημα πυρόσβεσης
> Περίφραξη σε όλη την έκταση
> Νυχτερινός φωτισμός χώρου & φωτισμός ασφαλείας των κτιρίων
> Λεωφορείο σε ετοιμότητα για εκκένωση του χώρου εφόσον χρειαστεί
> Εφεδρική ηλεκτροδότηση από ηλεκτρογεννήτρια
> Ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους κατασκηνωτές
> Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων από τον Δήμο Ολυμπίας   
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 1Η ΗΜΕΡΑ
>  Συνάντηση στο 

Καλλιμάρμαρο
>  Ξενάγηση στο 

Καλλιμάρμαρο
>  Αναχώρηση για ΔΟΑ
>  Στάση στον Ισθμό
>  Άφιξη στην ΔΟΑ
    & check in
>  Μεσημεριανό γεύμα
>  Ξεκούραση
>  Καλωσόρισμα 

και παρουσίαση 
προγράμματος

>  Παιδικά παιχνίδια στην 
Αρχαία Ελλάδα 

>  Δείπνο
>  Παιχνίδια γνωριμίας 

  2Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό     
>  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - 

Ολυμπιακές αξίες και αρχαιότητα 
& Ολυμπιακή εκεχειρία (juniors )

>  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - 
σέβομαι την διαφορετικότητα & 
Ολυμπιακή εκεχειρία (teens)

>  Επίσκεψη στο αρχείο ‘’Αthens 
2004’’ (juniors)

>  Γνωριμία με Ολυμπιονίκες (teens)
>  Επίσκεψη στο αρχείο ‘’Αthens 

2004’’ (teens) 
>  Γνωριμία με Ολυμπιονίκες (juniors)
>  Πισίνα 
>  Μεσημεριανό γεύμα
>  Ηλεκτρονικο vlog
>  Ξεκούραση
>  Διαδραστικό πρόγραμμα - 

ποδόσφαιρο τυφλών (teens)
>  Handball - τοξοβολία με 

Ολυμπιονίκες  (juniors)
>  Δείπνο
>  Πρόγραμμα ψυχαγωγίας  

(καραόκε-πάρτυ) 

  3Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό
>  Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα - σέβομαι 
την διαφορετικότητα 
& Ολυμπιακή 
εκεχειρία (juniors)

>  Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα - 
Ολυμπιακές αξίες 
και αρχαιότητα & 
Ολυμπιακή εκεχειρία 

 (teens )
>  Meet the champions
>  Πισίνα 
>  Μεσημεριανό γεύμα
>  Ηλεκτρονικό vlog / 

χειροτεχνίες (juniors)
>  Ξεκούραση
>  Διαδραστικό 

πρόγραμμα - 
ποδόσφαιρο τυφλών 
(juniors)

>  Δείπνο
>  Ελεύθερη ώρα

  4Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό
>  Παγκράτιον 

άθλημα
>  Ημερήσια 

εκδρομή και 
γεύμα στην 
παραλία 
Κουρούτας 

>  Δείπνο
>  Πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας  
με 
Ολυμπιονίκες - 
πάρτυ 

 

  5Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό
>  Επίσκεψη και 

ξενάγηση στην 
Αρχαία Ολυμπία

>  Πισίνα
>  Μεσημεριανό γεύμα
>  Ηλεκτρονικό vlog / 

χειροτεχνίες (juniors)
>  Ξεκούραση
>  Αθλητικές 

δραστηριότητες 
>  Παρουσίαση - ομιλία 

για τα Αρχαία 
Ελληνικά αθλήματα 

>  Δείπνο
>  Πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας (θερινό 
σινεμά )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      

  6Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό
>  Πρόβα - 

προετοιμασία 
τελεσης Αρχαίων 
Ολυμπιακών 
αγώνων

>  Πισίνα 
>  Μεσημεριανό 

γεύμα
>  Ηλεκτρονικό vlog / 

χειροτεχνίες (teens) 
>  Ξεκούραση
>  Τέλεση Αρχαίων 

Ολυμπιακών 
αγώνων

>  Δείπνο
>  Τελετή λήξης - 

λαμπαδιοδρομία - 
απονομές

  7Η ΗΜΕΡΑ
>  Πρωϊνό
>  Αναχώρηση 

για Αθήνα
>  Άφιξη στο 

Καλλιμάρμαρο



ANCIENT SPORTS & IDEALS

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
>  Διαμονή 6 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 και εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα Αρχαία Ελληνικά Αθλήματα 

(Παγκράτιο, Πένταθλο, Προσομοίωση Ολυμπιακών Αγώνων)      
>  Workshops και αγώνες αναψυχής
>  Γνωριμία και άθληση με Ολυμπιονίκες
>  Εκδρομή σε κοντινή παραλία
>  Μεταφορά
>  Πακέτο καλωσορίσματος (δίπλωμα,αναμνηστικά)

Δ Η Λ Ώ Σ Τ Ε  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Ε Ώ Σ  2 8 / 2 / 2 3
Κ Α Τ Α Λ Η Κ Τ Ι Κ Η  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  3 0 / 4 / 2 3



ANCIENT SPORTS & IDEALS

ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ

>  SPORTCAMP:
  www.sportcamp.gr 
  Email: iotccamp@sportcamp.gr 
  Τ: 27440 23999, 27440 66860

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
ΑΠΟ ΤΟ CAMP ΤΟΥ 2022

ΕΔΏ



ANCIENT SPORTS & IDEALS

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!


