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ΤΟ 5ο OLYMPIC SUMMER CAMP ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ….
ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ!!!

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου, το Ολυμπιακό Μουσείο αποχαιρέτησε τους μικρούς του φίλους με το 5ο
“Olympic Summer Camp”, το πιο απολαυστικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοήμερης
διάρκειας!! Αθλήματα, υγιεινή διατροφή, παιχνίδια, κατασκευές έδωσαν το έναυσμα, να έρθουν τα
παιδιά κοντά στις Ολυμπιακές αξίες και στην Ολυμπιακή ιστορία. Κάθε μέρα τα παιδιά γινόντουσαν οι
πρωταγωνιστές μιας διαφορετικής περιπέτειας, με έμπνευση τη συλλογή του Ολυμπιακού Μουσείου και
τα μοναδικά στη χώρα ιστορικά τεκμήρια της πολιτισμικής και Ολυμπιακής μας κληρονομιάς.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας 2004 ζωντάνεψαν με τη συμμετοχή της Ολυμπιονίκη Ιωάννας
Μπούζιου και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στο πλαίσιο της μόνιμης
συνεργασίας, που έχει αναπτύξει το Ολυμπιακό Μουσείο, μετά την υπογραφή αντίστοιχου Μνημονίου
Συνεργασίας. Η κα. Μπούζιου αφού μετέφερε την “Ολυμπιακή” της εμπειρία, μύησε τα παιδιά στα
μυστικά του softball και βράβευσε τους μικρούς μας αθλητές με τα αναμνηστικά διπλώματα της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας.

Το 5ο “Olympic Summer Camp” αποτέλεσε την πιο δροσερή και γεμάτη ενέργεια απόδραση…. εντός
της πόλεως! Τα παιδιά γνώρισαν τα αθλήματα Ξιφασκίας με τον Γ.Σ. Ηρακλή, Τοξοβολίας με τον Α. Σ.
Κορύβαντες, Τζούντο, Ζίου Ζίτσου με τον Α. Σ. Κλειτόμαχος, Καράτε με τον Α.Σ. Καράτε Ευκαρπίας,
Ράγκμπι με την ομάδα Rugby Rebels Thessaloniki, Ρυθμική Γυμναστική με τον Α.Ο. Αρίων
Πανοράματος και δοκίμασαν τις δυνατότητές τους στις συναντήσεις του Silks For Kids-Physical
Education Experimental Programme με την Καθηγήτρια Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού κα. Χάρις
Λουσιοπούλου και του Dance Fitness Kids με την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κ.
Ιφιγένεια Μπαμπούρη. Φυσικά δεν έλειπε από το πρόγραμμά μας η δημιουργικότητα που προσέφερε
το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής ‘’archiΖω’’ με τον κ. Κυριάκο Κατέχη, αλλά και το Εργαστήριο
Μαγειρικής και Υγιεινής Διατροφής, παρέα με τον σεφ του Μουσείου μας και το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο, που προσέφερε το μυστικό συστατικό των συνταγών και το κολατσιό των παιδιών. Το
εστιατόριο Τσέρκι επιμελήθηκε το μεσημεριανό γεύμα με ιδιαίτερη φροντίδα και υπέροχες γεύσεις.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους όσους προσέφεραν αυτή την μοναδική εμπειρία στα παιδιά, τα
οποία, γεμάτα ενθουσιασμό, ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο!!!

Χορηγοί 5oυ “Olympic Summer Camp”: ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο και εστιατόριο Τσέρκι.

Το Ολυμπιακό Μουσείο θα υποδεχθεί την νέα παιδική “Ολυμπιακή” ομάδα στο 3ο “Extra Summer
Camp”, το Camp που έγινε θεσμός, μετά από το αίτημα γονέων και παιδιών! Παιχνίδι, μαγειρική,
φαντασία, γρίφοι, αθλήματα, δοκιμασίες αλλά και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους λιλιπούτειους
φίλους μας, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Το 3ο “Extra Summer Camp” πρόκειται να διεξαχθεί, στις 2-6 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 το πρωί
έως τις 16:00 το μεσημέρι, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων ημερών
συμμετοχής.
Απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: edu1@olympicmuseum.org.gr / Τ 2310 968531

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΟLYMPIC DAY RUN

