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Ποιοι
είμαστε

➢Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2002, λειτουργεί όμως ολοκληρωτικά από το
2004 οπότε ‘μετακομίζει’ και θέτει ως βάση του τις ολυμπιακές
κολυμβητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ

➢Δημιουργεί την μεγαλύτερη αριθμητικά ακαδημία μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα επανδρώνει με δικά του παιδιά τις
προαγωνιστικές και αγωνιστικές του ομάδες

➢Κατέχει μια θέση μέσα στις έξι καλύτερες ομάδες στα Πανελλήνια
Πρωταθλήματα Κολύμβησης

➢Σήμερα, ο Α.Ο.Ωκεανός έχει πετύχει να είναι ο μεγαλύτερος από
τους συλλόγους που στεγάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
ΟΑΚΑ

➢Λειτουργώντας τμήματα κολύμβησης (ακαδημίες, προαγωνιστική,
αγωνιστική), τμήματα κολύμβησης ενηλίκων, γνωστά ως τμήματα
κοινού, baby swimming (βρεφική κολύμβηση) και τμήματα κολύμβησης
ατόμων με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας σε ολόκληρη την
οικογένεια της υπηρεσίες του.
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Οι 
στόχοι
μας

Η πολύχρονη εμπειρία, η άρτια οργάνωση και οι εξειδικευμένοι
προπονητές εξασφαλίζουν και εγγυώνται:

➢Τη σωστή εκμάθηση των τεσσάρων
στυλ της κολύμβησης

➢Την σωστή εκγύμναση και σωματική ευρωστία που κατά γενική ομολογία
χαρίζει το άθλημα της κολύμβησης

➢Την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και της αυτοπεποίθησης, την
κοινωνικοποίηση των παιδιών, τη διασκέδαση και την αγάπη για το
άθλημα

➢Την κατάκτηση της κορυφής σε όλες τις επίσημες κολυμβητικές
διοργανώσεις Ελλάδας και εξωτερικού από τους αθλητές του
ΩΚΕΑΝΟΥ που προέρχονται από την ακαδημία του συλλόγου
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Οι 
υπηρεσίες

μας

Ο Α.Ο. Ωκεανός χρησιμοποιεί τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του
Ο.Α.Κ.Α. διαθέτοντας:

➢3 διαδρομές στην κλειστή πισίνα των 50 μέτρων για τις ακαδημίες.
Οι μαθητές μας χωρίζονται σε 4 επίπεδα: αρχάρια, εκμάθηση,
δελφίνια & επίλεκτοι (550 παιδιά)

➢6 διαδρομές στην εξωτερική πισίνα των 50 μέτρων για την
Προαγωνιστική και Αγωνιστική κατηγορία. (120 αθλητές)

➢2 διαδρομές για τα μαθήματα του Κοινού (ενήλικες και έφηβοι)

➢Πισίνες για baby swimming (η βρεφική κολύμβηση ενισχύει το
αμυντικό σύστημα των μωρών, που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί
πλήρως, και βοηθά πολύ στην κινητική, μυϊκή και ψυχική τους
ανάπτυξη)
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Οι 
εγκαταστάσεις

μας

➢ Ο Α.Ο. Ωκεανός ενοικιάζει τους χώρους στις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

➢ Παράλληλα, διαθέτει από το 2012 ιδιόκτητες κτιριακές
εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην Παλλήνη Αττικής

➢ Το υπερσύγχρονο OKEANOS SPORTS CENTER αποτελείται από:
• 3 θερμαινόμενες πισίνες με ανοιγόμενη οροφή
• 3 αίθουσες γυμναστηρίου - ομαδικών προγραμμάτων, personal 

training, yoga
• Γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 & 8x8
• SPA - Massage, Jacuzzi, Sauna
• Χώρο για εκδηλώσεις & παιδικά πάρτυ
• Καφετέρια

➢ Στο OKEANOS SPORTS CENTER λειτουργούν, επίσης, τα τμήματα
ακαδημιών κολύμβησης του Α.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ (420 παιδιά)
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SUMMER 
CAMP 
2019

Ο Α.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ διοργανώνει όλα τα χρόνια της λειτουργίας του
SUMMER CAMP.

Στο Summer Camp οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δυνατότητα να
περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τα καλοκαιρινά πρωινά τους!

Προτεραιότητα του Συλλόγου μας είναι η ασφάλεια και η ψυχαγωγία
των παιδιών.

Σ’ εμάς τα παιδιά γυμνάζονται παίζοντας και έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν καινούργιες δραστηριότητες.

• 1η περίοδος:  18/06 – 28/06

• 2η περίοδος:  01/07 – 12/07

• 3η περίοδος:  15/07 – 26/07
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• Καθημερινά γίνονται 3 δραστηριότητες. Το κολύμπι είναι μία βασική – καθημερινή δραστηριότητα.

• Όλες οι δραστηριότητες γίνονται μέσα στους χώρους του ΟΑΚΑ και πάντα υπό την επίβλεψη των
προπονητών

• Οι δραστηριότητες γίνονται κυκλικά μέσα στην εβδομάδα και το πρόγραμμα βγαίνει σε καθημερινή
βάση

•Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες αναλόγως την ηλικία τους, εκτός από την κολύμβηση που
ο διαχωρισμός γίνεται με βάση το μαθησιακό τους επίπεδο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Τι πρέπει να έχει το παιδί μαζί του:

• 2 Μαγιό

• Μπουρνούζι

• Σκουφάκι

• Παντόφλες – Σαγιονάρες

• 2η Μπλούζα

• Σορτσάκι

• Αθλητικά Παπούτσια

• Καπέλο

• Παγούρι με Νερό

• Αντηλιακό (προαιρετικά)

• Φαγητό μεσημεριανό (προαιρετικά αν το παιδί μείνει στους 

χώρους μετά τις 14.00 – φυλάσσεται σε ψυγείο και

ζεσταίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων)  

* Συνιστούμε στους γονείς, κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στους  

χώρους του CAMP, τα παιδιά να μην έχουν μαζί τους ηλεκτρονικά παιχνίδια και 
χρήματα.
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

• 1η περίοδος: 18/06 – 28/06          110 ευρώ (ή 55 ευρώ/βδομάδα) 

• 2η περίοδος: 01/07 – 12/07          110 ευρώ (ή 55 ευρώ/βδομάδα) 

• 3η περίοδος: 15/07 – 26/07          110 ευρώ (ή 55 ευρώ/βδομάδα)

* Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για γκρουπ άνω των 15 παιδιών

** Για την τήρηση της προσφοράς η παρουσία των παιδιών του γκρουπ πρέπει να είναι

ίδιες ημερομηνίες και όλα τα παιδιά δηλωμένα από την έναρξη του Camp

*** Οι τιμές που αναφέρονται είναι ατομικές και δεν ισχύουν περαιτέρω εκπτώσεις σε

αδέλφια




