
Αγαπητοί γονείς, 

Το Healthy Lifestyle Camp επιστρέφει 
και φέτος για 14η συνεχόμενη χρονιά! 
Πραγματικά ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη και τις πολύ ωραίες 
εμπειρίες όλα αυτά τα  χρόνια.  Όλοι εμείς, 
είμαστε πανέτοιμοι και ανυπομονούμε  
να υποδεχτούμε και φέτος τα παιδιά 
σας στις 21-26 Ιουλίου 2020, στο 
ανακαινισμένο Rodon Hotel στον 
Αγρό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
παιδιά ηλικίας 10-14 χρόνων.

Το καταπράσινο 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 14η 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 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 ευαισθητοποιή-
σει 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. 

www.healthylifestylecamp.com

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε:

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

Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν παιδιά ηλικίας 
10 -14 χρόνων
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Στόχοι
του προγράμματος

• 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 ωφέλη στην υγεία μας και πώς να 
      κάνουν την άσκηση τρόπο ζωής.

• Επιμόρφωση σε διάφορα θέματα υγείας, διασκέδαση, 
παιχνίδι και χαλάρωση.
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8:00  Ξύπνημα

8:30-9:00  Πρόγευμα 

9:15-11:00  Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες  

11:00-11:30 Μπάνιο, ελεύθερο 

11:45-13:00 Δραστηριότητα  Διατροφής

13:00-14:00 Μεσημεριανό

14:00-16:00 Ξεκούραση

16:00-17:30 Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες  

17:30-18:15 Μπάνιο, ελεύθερο

18:30-19:30 Διαφορετική Δραστηριότητα /     
 Καλεσμένοι ομιλητές 

20:00- 21:00  Βραδινό

21:00 – 23:00 Ψυχαγωγική Δραστηριότητα 

23:00  Ύπνος 

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. 

Πως θα επιτευχθούν

Πρόγραμμα
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για βρέφη, παιδιά και έφηβους

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ONLINE:

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα συμπληρώματα δ ιατροφής δεν  ε ίνα ι  υποκατάστατα μ ιας  ποικ ίλης
και  ισορροπημένης δ ιατροφής και  ενός υγ ιούς τρόπου ζωής.

• 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) 

Σημαντικές 
Πληροφορίες

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
€295
Η τιμή περιλαμβάνει:

21-26 Ιουλίου 2020 για παιδιά ηλικίας 10-14 

Λόγω περιορισμένου αριθμού, 

θα λαμβάνεται σειρά προτεραιότητας

Τοποθεσία: Rodon Hotel, Αγρός 
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Προσωπικό
Νικολέτα Μιχαηλίδου, 
(Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp), 
BSc Nutrition and Dietetics, MSc Nutrition and Physical Performance,
RDΚλινική 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, 
Προπονητής Καλαθοσφαίρισης

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

Ανδρέας Σταύρου , BSc (Hons) Sports & Exercise Sciences, 
MRes Sports Physiology& Biomechanics, Personal Trainer

Αγαθοκλέας Στυλιανού, Sport and exercise science, 
Canterbury christ church university

Αντρέας Κουφέτας, BSc Physical Education, 
Εκπαιδευτής - Προπονητής Squash

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

www.healthylifestylecamp.com



tennis academy
MASTERS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ | 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κάτω από την στήριξη του Συνδέσμου 
Διαιτολόγων & Διαρτοφολόγων Κύπρου
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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-15 Ιουνίου 2020

*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.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ | 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Τον Μάιο του 2010, η ίδρυση του 
Ιδρύματος ΜΑΖΙ αποτέλεσε την έμπρακτη 
εφαρμογή του πνεύματος κοινωνικής 
ευθύνης που χαρακτηρίσει εδώ και 45 
χρόνια τον Όμιλο Ζορπάς. Παρατηρώντας 
την έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
σε θέματα διατροφικών διαταραχών το 
Ίδρυμα ΜΑΖΙ –μοναδικό στον τομέα 
του στην Κύπρο- έχει σαν βασικούς 
πυλώνες δράσης την ενημέρωση σε 
θέματα διατροφής, την εκπαίδευση γύρω 
από θέματα διατροφικών διαταραχών 
και τη στήριξη ατόμων με διατροφικές 
διαταραχές.

Στην Κύπρο η παχυσαρκία ανέρχεται 
στο 27.8 % σύμφωνα με επιδημιολογική 
έρευνα του Συνδέσμου Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων Κύπρου (2011). Στους 
άντρες η παχυσαρκία ανέρχεται στο 
28.8% και στις γυναίκες στο 26.9%. Το 
υπερβάλλον βάρος ανέρχεται στο 36% 
συνολικά, 46.9% στους άνδρες και 26% 
στις γυναίκες. Δεδομένα από μελέτες 
που έγιναν στον Κυπριακό πληθυσμό 
δείχνουν ότι Διατροφικές Διαταραχές 
και οι σχετιζόμενοι παράγοντες κινδύνου 
είναι σε άνοδο (Κατσουνάρη, 2009). 
Επιδημιολογική μελέτη που έγινε στην 
Κύπρο έδειξε ότι τα πιθανά ποσοστά 
περιστατικών ΨΑ είναι 0.78% στα κορίτσια 
και 0.14% στα αγόρια (Χατζηγεωργίου 
και συνεργάτες, 2005). Όσο αφορά τους 
σχετικούς παράγοντες κινδύνου, το 42% 
των κοριτσιών και 18 % των αγοριών 
στην Κύπρο ηλικίας 10 έως 18 ετών 
είναι δυσαρεστημένοι με το βάρος τους 
(Κούσιου και συνεργάτες, 2011).

Η ανάπτυξη των Διατροφικών 
Διαταραχών είναι πολυ-παραγοντική. Ο 

συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και 
περιβαλλοντικών/κοινωνικών παραγόντων,  
μπορεί να  οδηγήσουν το άτομο να 
αναπτύξει μια δυσκολία να λειτουργεί 
ευέλικτα στην παρουσία δύσκολων 
σκέψεων, συναισθημάτων και αισθήσεων 
που νιώθουν στο σώμα τους. Η ανάγκη 
που έχουν τα άτομα για σιγουριά και για 
έλεγχο σε διαφορές εμπειρίες που είναι 
ιδιαίτερα άβολες ενθαρρύνει την έκφραση 
συμπτωμάτων. Όπως εισηγούνται οι 
ερευνητές, η δυσαρέσκεια με το σώμα 
καθώς επίσης και η ανησυχία για το 
βάρος είναι οι πιο αποδεκτοί παράγοντες 
κίνδυνου που προβλέπουν την ανάπτυξη 
των Διατροφικών Διαταραχών.

Κάποιοι παράγοντες μπορεί να μειώσουν 
την ανάπτυξη Διατροφικών Διαταραχών 
ακόμη και όταν κάποιοι παράγοντες 
κινδύνου είναι παρών. Σημαντικοί 
προστατευτικοί παράγοντες για τα παιδιά 
και τους εφήβους είναι: η ανάπτυξη θετικής 
εικόνας του σώματός τους, η ανάπτυξη  
ενός υγιούς πλαισίου που θα επιτρέπει 
ανάπτυξη και έκφραση του εαυτού του 
παιδιού/εφήβου, η μάθηση και η ανάπτυξη 
βοηθητικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης 
και διαχείρισης συναισθημάτων και 
στήριξη των παιδιών να αναπτύξουν 
πολλαπλές πηγές επιτευγμάτων.

Οι στόχοι του ΜΑΖΙ είναι η επιστημοσύνη 
και η αφύπνιση του κοινού για την ύπαρξη 
και τις διαστάσεις του προβλήματος, η 
προσφορά ολοκληρωμένων και έγκυρων 
υπηρεσιών ενημέρωσης, κατεύθυνσης και 
στήριξης των ασθενών, η δημιουργία και 
εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης στο 
ευρύ κοινό, η ενημέρωση και υποστήριξη 
των οικογενειών και του περιβάλλοντος 

των ασθενών (τους εκπαιδευτικούς, 
τους φίλους κ.λπ.), η υποστήριξη των 
ερευνητικών προγραμμάτων στην Κύπρο 
και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
υγείας και υποστήριξης.

Ανάμεσα σε άλλες δράσεις, το Ίδρυμα 
ΜΑΖΙ, έχει συμβάλει στην έκδοση του 
βιβλίου «Διατροφικές Διαταραχές στην 
Εποχή μας», με συγγραφέα την κλινική 
Διαιτολόγο και Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. 
Ελένη Ανδρέου, του βιβλίου της Σωτηρίας 
Βασιλείου με τίτλο «ΑΝΑΣΑΜΙΑ», του βιβλίο 
της Φρειδερίκης Δαμιανού «Ψάχνοντας 
την κρυμμένη Δύναμη» καθώς και της 
πρόσφατης έκδοσης «Τρώω Έξυπνα 
Γυμνάζομαι Καλύτερα, γίνε ο σεφ για 
καλύτερη φυσική κατάσταση» των Ελένης 
Ανδρέου και Χριστιάνας Φιλίππου. Η 
συμβολή σε τέτοιες εκδόσεις αποτελεί 
άριστο παράδειγμα του αγώνα του 
Ιδρύματος για επαρκή πληροφόρηση 
με την καθοδήγηση εξειδικευμένων 
επιστημόνων και κατανόηση της εύθραυστης 
ψυχοσύνθεσης των ατόμων που βιώνουν 
κάποιου είδους διατροφική διαταραχή. 

Για 10η συνεχή χρονιά, τόσο ο 
όμιλος Ζορπάς όσο και το ίδρυμα ΜΑΖΙ 
χειροκροτούν και στηρίζουν τη διοργάνωση 
Healthy Lifestyle Camp, μια πρωτοβουλία 
προώθησης του υγειούς τρόπου ζωής 
η οποία ενθαρρύνει τους νέους στην 
υιοθέτηση της σωστής διατροφής και 
της άθλησης. Με χαρά βλέπουμε τη 
διοργάνωση να αγκαλιάζεται από το κοινό 
χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο 
έχοντας γίνει πλέον θεσμός.

Η ομάδα του Ιδρύματος ΜΑΖΙ εύχεται 
σε όλους υγεία και καλή διασκέδαση!

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

Η κ. Ελένη Ανδρέου, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος ΜΑΖΙ, στην κατασκήνωση 

του 2015.


