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Θεζζαινλίθε, 16/4/2019 

Πξνο: Πξόεδξν Σπιιόγνπ Εθνξηαθώλ Θεζζαινλίθεο 

Θέκα: Πξόηαζε ζπλεξγαζίαο γηα ΙΦΘΥΣ Summer Camp 2019 

 

Αμηόηηκε θύξηε Κνύπθα, 

 

Αξρηθά λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην ΙΦΘΥΣ Summer Camp 2019! 

 

Η Οκάδα Κνιύκβεζεο Ιρζύο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη πξνάγνληαο 

ηελ θνιπκβεηηθή αγσγή από κηθξή ειηθία κέζα από ηε ραξά θαη ην παηρλίδη, έρεη δεκηνπξγήζεη 

έλα κνλαδηθό πξόγξακκα αζινπαηδείαο γηα παηδηθή δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ζηνλ Πνηακό 

Επαλσκήο, ζε κία από ηηο βξαβεπκέλεο παξαιίεο κε γαιάδηα ζεκαία. 

 

Τν πξόγξακκα ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κε θύξηνπο άμνλεο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ελ-

ζπλαίζζεζε, πινπνηείηαη κε επηηπρία γηα 4ε ζπλερή ρξνληά, ζην ππέξνρν - θηιηθό πξνο ηα παηδηά - 

beach bar Carousel, γηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 12 εηώλ (ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέσλ), γηα 2 

πεξηόδνπο: από ηε Δεπηέξα 3 Ινύιηνπ έσο Παξαζθεπή 14 Ινπιίνπ 2019 ηηο θαζεκεξηλέο (εθηόο 

Σαββαηνθύξηαθνπ). To πξόγξακκα πεξηιακβάλεη παηρλίδηα εληόο θαη εθηόο λεξνύ, θαγεηό, 

κεηαθνξά, αζθαιηζηηθή θαη ηαηξηθή θάιπςε, θνιπκβεηηθό εμνπιηζκό θαη παηρλίδηα, θαζώο θαη 

θύιαμε κεηά ηελ επηζηξνθή έσο θαη ηηο 16.00 ζην Κνιπκβεηήξηό καο ζηελ Καιακαξηά. Η 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη από ηελ άξηζηα εθπαηδεπκέλε πξνπνλεηηθή καο νκάδα. 

 

Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηελ νπνία κπνξείηε λα απνζηείιεηε ζηνπο γνλείο 

ηνπ ζπιιόγνπ ζαο) κπνξείηε λα δείηε παηώληαο εδώ.  

 

Σιμέρ Summer Camp ΙΥΘΤ 2019 

ΠΔΡΙΟΓΟΙ: Κόζηορ: ύνολο: 

Α΄ πεπίοδορ 3/7/19 -7/7/19 250€  

Β' πεπίοδορ 10/7/19-14/7/19 250€  

Α΄+ Β' πεπίοδορ (έκπηυζη 10%) 450€  

Αδέπθια (έκπηυζη 5% ζηο δεύηεπο παιδί)  
για 1 πεπίοδο 250€ + 237€ 487€ 

Αδέπθια Α' + Β' (έκπηυζη 5% ζηο δεύηεπο παιδί) 
για 2 πεπιόδοςρ 450€ + 428€ 878€ 

1 μέπα all inclusive 60€  

3 ώπερ τςσαγυγία και άθληζη και θαγηηό 50€  

1 εβδομάδα συπίρ μεηαθοπά με θαγηηό 220€  

2 εβδομάδερ συπίρ μεηαθοπά με θαγηηό 390€  

Γςναηόηηηα θύλαξηρ μεηά ηην επιζηποθή έυρ και 
ηιρ 16.00 ζηο Κολςμβηηήπιό μαρ Ισθύρ Καλαμαπιά Γυπεάν  

 (*) ζηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ (%) 

http://www.babyswimthessaloniki.gr/kalokairini-apasxolisi/
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Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα όπνηα επηπιένλ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη ζα 
ραξνύκε λα ζπλεξγαζηνύκε καδί ζαο. 

 

Με εθηίκεζε, 

Εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο Κνιύκβεζεο Ιρζύο 

Τδνύιηα Παξαζθεπνπνύινπ 

 

Τκήκα Marketing & Αλάπηπμεο - Οκάδα Κνιύκβεζεο Ιρζύο 

Καιακαξηά, Μηανύιε 18 

Ππιαία, Euromedica-Αξσγή 

Θεζζαινλίθε, Ειιάδα 

6907017113, 2313054671 

www.ixthys.gr , development@ixthys.gr 

 

http://www.ixthys.gr/
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