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να επικοινωνήσετε. 

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD 
Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος / Διατροφολόγος, 
Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp
Τηλ: 99515526, Email: healthylifestylecamp@gmail.com 

Vol.11 ©2017, Healthy Lifestyle Camp Επισκοπή, 30 Ιουνίου-5 Ιουλίου2017  

Ξενοδοχείο 
ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΑ
Επισκοπή, Λεμεσός 

Υπο την αιγίδα

30 Ιουνίου 
- 5 Ιουλίου

2017
Το Healthy Lifestyle Camp camp επιστρέφει και φέτος για 11η 
συνεχόμενη χρονιά! Όλοι εμείς είμαστε πανέτοιμοι και πολύ 
χαρούμενοι να υποδεχτούμε και φέτος τα παιδιά σας με 1 ομάδα 
παιδιών από 30 Ιουνίου-5 Ιουλίου 2017, στο ξενοδοχείο 
Eπισκοπιάνα στην Επισκοπή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
παιδιά ηλικίας 10-14 χρόνων.

Το περιβάλλον γύρω από το ξενοδοχείο είναι ιδανικό και μέσα 
από διασκέδαση και χαλάρωση τα παιδιά, θα μάθουν τις αρχές της 
σωστής διατροφής καθώς και τους σωστούς τρόπους γύμνασης 
για την καλή τους υγεία. 

Tο ετήσιο Healthy Lifestyle Camp που λειτουργεί για 11η 
συνεχόμενη χρονιά, έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός και εκτιμάται 
από την Κυπριακή κοινωνία, για το πρόγραμμα που ακολουθεί 
και τον τρόπο που το υλοποιεί. Ο ενθουσιασμός και η χαρά των 
παιδιών που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια φανερώνει 
την τεράστια επιτυχία που σημείωσε. 

Ο σκοπός του Healthy Lifestyle Camp είναι η στροφή της 
συμπεριφοράς των παιδιών προς ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής 
με έμφαση στην σωστή διατροφή και καθημερινή άσκηση. Ο 
απώτερος σκοπός του Healthy Lifestyle Camp είναι να αποτελέσει 
καινοτομία στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόληψη της 
μάστιγας της παχυσαρκίας που αντιμετωπίζουμε παγκόσμια 
σήμερα. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά να 
αντιληφθούν τι είναι σωστή διατροφή και πόσο σημαντική είναι 
για την υγεία τους, να κατανοήσουν τι είναι άσκηση και ποια 
τα οφέλη που θα έχουν στην υγεία τους από την καθημερινή 
άσκηση. Επίσης να τα επιμορφώσει σε θέματα υγείας, και να τα 
εκπαιδεύσει μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα αποδεκτής 
διασκέδασης, παιχνιδιού και χαλάρωσης. 

Αγαπητοί γονείς, 

Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν 

παιδιά ηλικίας 

10-14 χρόνων
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Στόχοι του προγράμματος

Πώς θα επιτευχθούν: Καθημερινά θα γίνονται δραστηριότητες 

διατροφής και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 

να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες. 

Επίσης, θα υπάρχουν δραστηριότητες για 

διάφορα γνωστά και άγνωστα αθλήματα. 

Κάθε απόγευμα θα υπάρχουν καλεσμένοι 

ομιλητές  που θα καλύπτουν διάφορα 

ενδιαφέρον θέματα. 

Οι συμμετέχοντες ν’ αντιληφθούν τι είναι σωστή 
διατροφή και πόσο σημαντική είναι για την 
υγεία τους.

Οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να καταλάβουν 
τι είναι η άσκηση, ποια είναι τα ωφελήματα 
στην υγεία μας και πώς να κάνουν την άσκηση 
τρόπο ζωής. 

Επιμόρφωση σε διάφορα θέματα υγείας.

Διασκέδαση, παιχνίδι και χαλάρωση.
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1η ομάδα: 
30 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2017

για παιδιά ηλικίας 10-14 
λόγω περιορισμένου αριθμού, 

θα λαμβάνεται σειρά προτεραιότητας

Τοποθεσία:
Ξενοδοχείο ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΑ Λεμεσος 

Σημαντικές Πληροφορίες

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Η τιμή περιλαμβάνει:
Διαμονή στο ξενοδοχείο (για 5 νύχτες)

3 γεύματα ημερησίως

Ενδιάμεσα σνακ

Νερό

Μεταφορά προς και από το ξενοδοχείο

Ασφάλεια camp
(το camp θα είναι ασφαλισμένο) 

€275

www.healthylifestylecamp.com
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Νικολέτα Μιχαηλίδου, (Υπεύθυνη Healthy 
Lifestyle Camp), BSc Nutrition and Dietetics
MSc Nutrition and Physical Performance,RD
Κλινική Διαιτολόγος/Αθλητική Διατροφολόγος

Κωνσταντίνος Καλαποδάς, BSc Computer 
Science, MSc Computer Engineering
Καθηγητής Πληροφορικής

Γιώργος Όξινος, BA Human Physiology
BSc Biological Sciences, DC
Δόκτωρ Χειροπρακτικής

Hadi Elhajj, Corporate Banking – Eurobank 
Cyprus, Βοηθός Προπονητής Καλαθοσφαίρισης, 
ΑΠΟΕΛ Καλαθόσφαιρα

Κωνσταντίνος Πηλακούτας, Πτυχιούχος Τεφαα 
Θεσ/νίκης, Θέμα Ανθρώπινη απόδοση
και Υγεία στον κλάδο της προπονητικής
Kαλαθοσφαιριστής 

Aντρέας Κουτσόφτας, Aπόφοιτος ΤΕΦΑΑ -
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκη
(Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού), Eιδικότητα: υπαίθριες δρα/
τες, κάτοχος 3 dan στο taekwondo

Με την συνεργασία του προγράμματος διατροφής/ 
διαιτολογιας του Health and Life Sciences του 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, Δρ Ελένη Ανδρέου, 
RDN

Προσωπικό

Ξενοδοχείο Επισκοπιάνα
30/6 -5/7/2017
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 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

tennis academy
MASTERS
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Κάτω από την στήριξη του Συνδέσμου 
Διαιτολόγων & Διαρτοφολόγων Κύπρου

www.mydeejay.com.cy
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Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________

Ημερομηνία Γεννήσεως: _______________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Γονέα ή Κηδεμόνα: ________________________________________________

Τηλέφωνα Eπικοινωνίας:  Οικίας: __________ Κηδέμονα: ___________ Συμμετέχοντα: ____________

Fax: ___________________________  Email:____________________________________

Διεύθυνση Κατοικίας: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Αγαπημένο Άθλημα: ___________________________________ Μέγεθος φανέλας  S         M        L

Πώς μάθατε για το Healthy Lifestyle Camp: ____________________________________________

Ιστορικό Υγείας. Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που ισχύει (όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;

Διαβήτης

Άσθμα

Αναιμία

Επιληψία

Διατροφική διαταραχή (βουλιμία, ανορεξία)

Καρδιακό πρόβλημα

Πόνοι στο στήθος;

Τάσεις λιποθυμίας ή επεισόδια ζαλάδας;

Σας έχει αναφέρει ποτέ ο γιατρός σας ότι το παιδί σας έχει πρόβλημα με τα οστά ή 
συνδέσμους όπως αρθρίτιδα το οποίο μπορεί να επιδεινωθέι με την άσκηση;

Υπάρχει κάποιος οργανικός λόγος που δεν αναφέρεται πιο πάνω και για τον οποίο δεν θα 
έπρεπε το παιδί σας να ακολουθήσει πρόγραμμα φυσικής κατάστασης;

Άλλο πρόβλημα Υγείας;
Τί; ___________________________________________________

Το παιδί σας λαμβάνει φαρμακευτικής αγωγή;
Αν ναι αναφέρετε τί; ________________________________________

ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ
ΝΑΙ          ΟΧΙ

ΝΑΙ          ΟΧΙ

ΝΑΙ          ΟΧΙ

ΝΑΙ          ΟΧΙ

ΝΑΙ          ΟΧΙ

______________________________

Υπογραφή κηδεμόνα

Εάν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε ερώτηση σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας και να σας δώσει επιβεβαίωση πως το παιδί σας 
μπορεί να λάβει μέρος στο Health Lifestyle Camp.

To κόστος συμμετοχής είναι προπληρωτέο με την εγγραφή του παιδιού είτε με επιταγή, είτε με κατάθεση στον λογαριασμό. 
Αρ. Λογαριασμού για κατάθεση: 
Τράπεζα Κύπρου 0120-01-042147, όνομα λογαριασμού N.M. Healthy Lifestyle Camp. 

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς ή προσωπικά σε οποιοδήποτε μέλος του 
Healthy Lifestyle Camp:
Φαξ:  22 456011, ή μεσω του www.healthylifestylecamp.com
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 13, Κτίριο Αλάσια, 2ος όροφος αρ. 22 Λευκωσία, 1075

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 
www.healthylifestylecamp.com,  email: healthylifestylecamp@gmail.com
Νικολέτα Μιχαηλίδου 99515526

Δήλωση Συμμετοχής
Περίοδος Εγγραφών 15 Μαρτίου-5 Ιουνίου 2017

*Mε τη συμμετοχή 
του παιδιού σας στο 
Ηealthy Lifestyle 
Camp, αυτόματα 
παραχωρείτε το 
δικαίωμα για χρήση 
οποιουδήποτε 
οπτικοακουστικού 
και φωτογραφικού 
υλικού από την 
κατασκήνωση για 
σκοπούς προώθησης 
του  Ηealthy 
Lifestyle Camp.



H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η προσφορά 

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αποτελούν 

βασικό πυλώνα στην πορεία του Ομίλου Ζορπάς, 

περισσότερο από 40 χρόνια. Πυρήνας της 

προσφοράς αυτής αποτελεί το Ίδρυμα ΜΑΖΙ, το 

οποίο από τον Μάιο του 2010 δραστηριοποιείται 

στον τομέα της ορθής πληροφόρησης, της 

πρόληψης και της εγρήγορσης σχετικά με 

τα θέματα των διατροφικών διαταραχών και 

της παχυσαρκίας.

Στόχος είναι η προσφορά όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερης βοήθειας στον εξειδικευμένο 

αυτό τομέα που παρουσιάζει ανησυχητικά 

αυξητική τάση με την πάροδο των χρόνων 

και αποτελεί σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο. 

Με συνεχή ενημέρωση μέσα από παρουσιάσεις 

και εκδηλώσεις το Ίδρυμα στοχεύει στην 

πληροφόρηση γύρω από θέματα όπως νευρική 

ανορεξία, νευρική βουλιμία και επεισοδιακή 

υπερφαγία. 

Η διαδικτυακή σελίδα του Ιδρύματος www.

mazi.org.cy φιλοξενεί ενημερωτικό υλικό 

και άρθρα ειδικών γύρω από το θέμα των 

διατροφικών διαταραχών. 

Τα τελευταία χρόνια το ίδρυμα ΜΑΖΙ έχει 

συμβάλει στην έκδοση του βιβλίου «Διατροφικές 

Διαταραχές της Εποχής μας», με συγγραφέα 

την Κλινική Διαιτολόγο και Πρόεδρο του 

Ιδρύματος κ. Ελένη Ανδρέου, καθώς και του 

βιβλίου της Σωτηρίας Βασιλείου με τίτλο 

«ΑΝΑΣΑΜΙΑ». Οι δύο εκδόσεις αποτελούν 

άριστο παράδειγμα του αγώνα του Ιδρύματος 

για επαρκή πληροφόρηση με τη καθοδήγηση 

εξειδικευμένων επιστημόνων και κατανόηση 

της εύθραυστης ψυχοσύνθεσης των ατόμων 

που βιώνουν κάποιου είδους διατροφική 

διαταραχή. 

Τόσο ο Όμιλος Εταιριών Α. Ζορπάς & Υιοί, 

όσο και το Ίδρυμα ΜΑΖΙ ενθαρρύνουν και 

αγκαλιάζουν πρωτοβουλίες όπως η διοργάνωση 

του Healthy Lifestyle Camp, που στόχο έχουν 

την ευαισθητοποίηση γύρω από τις διατροφικές 

διαταραχές, όπως η παχυσαρκία και η προβολή 

των ωφελημάτων της υιοθέτησης ενός υγιούς 

τρόπου ζωής.

Είναι η 11η συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται 

το Healthy Lifestyle Camp, που πλέον έχει 

γίνει θεσμός. Η ομάδα του Ιδρύματος ΜΑΖΙ, 

ευχόμαστε σε όλους υγεία και καλή διασκέδαση!

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Α. Ζορπάς & Υιοί ΛτδΗ κ. Ελένη Ανδρέου, Πρόεδρος του 

Ιδρύματος ΜΑΖΙ, στην κατασκήνωση 
του 2015.

Στιγμιότυπα από την κατασκήνωση
 Healthy Lifestyle Camp του 2015.


