
Αγαπητοί γονείς,
το Healthy Lifestyle Camp επιστρέφει
και φέτος εμπλουτισμένο με νέες περιπέ-
τειες. Όλοι εμείς είμαστε έτοιμοι να υπο-
δεχτούμε και φέτος τα παιδιά σας με μία
(1) ομάδα παιδιών στις 22-27 Ιουλίου,
στο ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας
10-15 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 εκγύμνασης για
την καλή τους υγεία.

Το Healthy Lifestyle Camp είναι ένα
πρωτοποριακό και με επιμορφωτικό χα-
ρακτήρα camp για παιδιά ηλικίας 10-15
χρονών που για πρώτη φορά έγινε στην
Κύπρο το 2007. Ο σκοπός του Healthy
Lifestyle Camp είναι η διαμόρφωση της

συμπεριφοράς των παιδιών προς ένα πιο
υγιεινό τρόπο ζωής με έμφαση στην
σωστή διατροφή και καθημερινή
άσκηση. Ο σκοπός του Healthy
Lifestyle Camp είναι να γίνει θε-
σμός, μιας και αποτελεί και-
νοτομία στην αντιμετώπιση
αλλά και στην πρόληψη της
μάστιγας της παχυσαρκίας
που αντιμετωπίζουμε παγκό-
σμια σήμερα. Ο σκοπός αυτός
έχει επιτευχθεί αφού λειτουργεί
για 5η συνεχόμενη χρονιά
και έχει αγκαλιαστεί από
μεγάλη μερίδα του πλη-
θυσμού ενώ παιδιά
που το έζησαν το επι-
ζητούν με νοσταλ-
γία. Το πρόγραμμα
επιδιώκει να ευαι-
σθητοποιήσει τα παι-
διά για την 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 επιμόρφωσει σε θέματα
υγείας, και να τα εκπαιδεύ-
σει μέσα από εξειδικευ-

μένα προγράμματα
αποδεκτής διασκέδα-
σης, παιχνιδιού και χα-
λάρωσης.

Για οποιεσδήποτε πε-
ραιτέρω πληροφορίες

παρακαλώ μην διστάσετε
να επικοινωνήσετε με την
Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc,

RD Κλινική και Αθλητική Διαι-
τολόγος / Διατροφολόγος.
Υπεύθυνη Healthy Lifestyle
Camp. Τηλ: 99 515 526

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ!
°È· 5Ë Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ HLC ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶π√ ™À¡∞ƒ¶∞™∆π∫∏ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË.

Στιγμιότυπο από τη κατασκήνωση του 2010

“...Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÎ·ÓÔ¶Ô›ËÛË Â›Ó·È
Ó· ‚Ï¤¶ÂÈ˜ Ù· ¶·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË Ó·
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÎÂ›Ó· ¶Ô˘ ¤Ì·ı·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜

ÙÔ Â¶È‚¿ÏÂÈ Î·ÓÂ›˜...”

Μέχρι τo 2010, 1000 παιδιά
έζησαν αξέχαστες στιγμές.

‘cause healthy can be fun!
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Healthy Lifestyle CampΞεκινήσαμε με ένα όνειρο
που έγινε στόχος και

προτού το καταλάβουμε
κλείνουμε 5 χρόνια ζωής.
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Η επιμόρφωση του παιδιού πρέπει να ξε-
κινήσει από μικρή ηλικία με επίκεντρο το
συνδυασμό σωστής διατροφής και ποιοτι-
κής άσκησης. Τρόποι πρόληψης και αντι-
μετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας είναι
μέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία, μέσω
των γονιών σαν παραδείγματα και μέσω
επιμορφωτικών κατασκηνώσεων. Η κατα-
σκήνωση με το ψυχαγωγικό χαρακτήρα
που έχει, είναι ένας πολύ καλός τρόπος
προώθησης του υγιεινού τρόπου ζωής.

Αποτελέσματα έρευνας για τα 4 προ-
ηγούμενα HLC.
Πολύ θετικά μηνύματα. Τα παιδιά αποκο-
μίζουν αρκετά σημαντικές πληροφορίες
για την διατροφή τους και την άσκηση
που πρέπει να κάνουν καθημερινά. Όλα
τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα μας,
www.healthylifestylecamp.com

Παρακάτω είναι κάποιες από τις δηλώσεις
των παιδιών στα ερωτηματολόγια που τέ-
θηκαν.
Τι μάθατε ή τι κερδίσετε από το Healthy
Lifestyle Camp;
«να τρώω σωστά και να γυμνάζομαι κάθε
μέρα»
«να ξεκινώ την μέρα μου πάντα με πρό-
γευμα»

«πόσο σημαντική είναι η άσκηση καθημε-
ρινά»
« να τρώω καθημερινά 5-6 γεύματα»
«πόσο σημαντική είναι η άσκηση για την
υγεία μου»
«πως ο συνδυασμός σωστής διατροφής
και άσκησης είναι ο καλύτερος»
«τις αρχές της σωστής διατροφής»
«να προσέχω την ποσότητα»
«έμαθα να διαβάζω ετικέτες»
«να παίζω σκουός»
«πέρασα τέλεια και έμαθα πολλά πράγ-
ματα για την υγεία
«να φτιάχνω ωραίες συνταγές γρήγορες
και υγιεινές»
«καινούργια αθλήματα που δεν γνώριζα»
«να διαλέγω υγιή σνακ»
«να διαλέγω τα πιο υγιεινά όταν πάω έξω»

Πως πέρασες στο Healthy Lifestyle Camp;
« απλά τέλεια!»
«το πιο ωραίο camp»
«φανταστικά, θέλουμε περισσότερες
μέρες»
«κέρδισα νέους φίλους»
«πολύ ωραία, θέλουμε και άλλες μέρες»
« το καλύτερο camp που έχω πάει»
«ήδη περιμένω το επόμενο»
«πέρασα τέλεια και έμαθα πολλά πράγ-
ματα για την υγεία και την άσκηση»
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Aπό µικρό µαθαίνεις την αλήθεια!

H ιστορία της πραλίνας.
Όταν ο Λουδοβίκος ΧΙΙΙ κάλεσε
όλους τους βασιλείς της Ευρώπης για
το επίσημο δείπνο στο ανάκτορο των
Βερσαλλιών, το μεγαλύτερο και λαμ-
πρότερο του κόσμου με την περίφημη
αίθουσα των κατόπτρων εν έτει 1736,
είπε ο βασιλεύς στο ζαχαροπλάστη να
κάνει ένα καλό γλυκό για το φίλο του
διπλωμάτη Πλεσίς Πραλίν.

Όταν το παρουσίασε, ο Πραλίν εν-
θουσιάστηκε τόσο, που του έδωσε το
όνομά του, την πραλίνα, από καραμε-
λωμένα αποφλοιωμένα αμύγδαλα.

Σημ. Καλός ο Πραλίν και η πραλίνα του
αλλά πάντοτε με μέτρο!
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Εδώ και καιρό παρουσιάζεται στην γκαλερί
του healthylifestylecmamp.com, έκθεση
φωτογραφίας με θέμα τις κατασκηνώσεις
που διοργανώθηκαν απο το HLC.

Μια ιστορική αναδρομή που η φωτογρά-
φος μέσα από τις φωτογραφίες της ζωντα-
νεύει ξανά τις μαγικές στιγμές των
τεσσάρων προηγούμενων κατασκηνώσεων.

Περιοδέυοντας την έκθεση παιρνούν
μπροστά από τα μάτια όλα τα παιδιά που
έλαβαν μέρος. Μια έκθεση που δεν πρέπει
να χάσετε.

°ÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ...
Η φακή είναι ένα από τα πρώτα φυτά που ξεκίνησε να καλλιεργεί συστηματικά ο άνθρωπος.

www.healthylifestylecamp.com
Έκθεση φωτογραφίας στην γκαλερί του...
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Καθημερινά θα γίνονται δραστηριότητες διατροφής και τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη δραστηριότητα. Επίσης, θα υπάρ-
χουν μαθήματα για διάφορα γνωστά και άγνωστα αθλήματα. Κάθε απόγευμα
θα υπάρχουν καλεσμένοι ομιλητές και γνωστοί αθλητές που θα καλύπτουν
διάφορα ενδιαφέρον θέματα.

Παράδειγμα Προγράμματος:

08:00 Ξύπνημα
08:30-09:00 Πρόγευμα
09:15-11:00 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 Απογευματινή Δραστηριότητα
20:00-21:00 Βραδινό
21:00-23:00 Ψυχαγωγική Δραστηριότητα
23:00 Ύπνος

Στόχοι του προγράµµατος.

4.Διασκέδαση, παιχνίδι και χαλάρωση.

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

2.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.

3.Επιμόρφωση σε διάφορα θέματα υγείας.

Το πρωινό αποτελεί το πρώτο και πιο σημαν-
τικό γεύμα της ημέρας. Προσφέρει πολλά
οφέλη στην υγεία μας και η προετοιμασία του
είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη από ότι νο-
μίζετε!

Οι άνθρωποι που τρώνε συστηματικά πρωινό
έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβα-
ροι από όσους το παραλείπουν. Γι’αυτό εάν
σκέφτεστε τη σιλουέτα σας φροντίστε να
τρώτε κάθε μέρα πρωινό και να αφιερώνετε
λίγο χρόνο για την παρασκευή του. Ακόμα,
έρευνες έχουν δείξει πως όσοι τρώνε πρωινό,
τείνουν να αποδίδουν καλύτερα στις εργασίες
τους είτε αυτές είναι σωματικές, είτε πνευματι-
κές. Επίσης, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα
συγκέντρωσης και συμπεριφοράς.

Η σηµασία του προγεύµατος

Ένα μικρό γεύμα μεταξύ των κυρίων γευμάτων
μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία και
τη γραμμή σας, αρκεί να ξέρετε τι να επιλέ-
ξετε. Γενικά να θυμάστε ότι οι καλύτερες επι-
λογές είναι οι εξής: Δημητριακά και
αρτοσκευάσματα ολικής άλεσης. Φρούτα και
λαχανικά. Γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά.

1. 1 φρούτο της αρεσκείας σας και 1 ποτήρι
γάλα με χαμηλά λιπαρά.
2. 1 γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά με 4 αποξηρα-
μένα φρούτα, π.χ. δαμάσκηνα ή βερίκοκα.
3. 2 κράκερς ή κριτσίνια ολικής άλεσης με τυρί
cottage.
4. 1 παξιμάδι ολικής άλεσης με ντομάτα και
τυρί με χαμηλά λιπαρά.
5. 2 φλιτζάνια ποπ κορν χωρίς βούτυρο.

Τα 5 πιο υγιεινά σνακ
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Προσωπικό:
Νικολέτα Μιχαηλίδου,
ΜSc, RD, Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος, 99515526
Χριστίνα Παπαδοπούλου,
ΒSc Sports and Fitness Management, Personal Trainer, 99429020
Κωνσταντίνος Καλαποδάς,
BSc Computer Science, MSc Computer Engineering,
Καθηγητής Πληροφορικής, 99454279
Γιώργος Όξινος,
Dc, Δοκτορ Χειροπρακτικής, BA Human Physiology,
Προπονητής Κολυμβησης, 99070523
Μάριος Καλαποδάς,
BSc Physical Education and Sports Science, MSc Sports &
Leisure Management , Personal Trainer, 99433126
Αντρέας Κουφέτας,
BSc Physical Education, Qualified in Squash Coaching
by ESF level 1 and 2, 99880997
Hadi Elhaz,
καλαθοσφαιριστής, Accounting BSc candidate, 99744172

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
22-27 Ιουλίου για 85 παιδιά ηλικίας 10-15
•λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα λαμβάνεται σειρά προτεραιότητας
Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ Αγρός
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 300

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)

H πιο δυνατή οµάδα .&-

°ÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ...
Ένα έφηβο κορίτσι βιώνει την πιο απότομη αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης μεταξύ τα 10
– 13 του χρόνια και ένα έφηβο αγόρι 2 χρόνια μετά, δηλαδή από τα 12 –15 του χρόνια. Με
αυτή την περίοδο συνήθως τελειώνει και η περίοδος της απότομης ανάπτυξης και για το
ύψος αλλά και για το βάρος. Η περίοδος αυτή προσδίδει περίπου το 15% του τελικού ενήλι-
κου ύψους και το 50% του τελικού ενηλίκου βάρους.
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°È· ¶¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡estle Î·È Ë Unilever Â›Ó·È ‰›¶Ï· ÛÙËÓ ¶π√ ™À¡∞ƒ¶∞™∆π∫∏ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË.

Στο πλευρό του HLC βρίσκονται άλλες έξι εταιρείες τις οποίες και ευχαριστούμε.Yποστηρίζουν το HLC

Χορηγοί έντυπης
επικοινωνίας

Οι εφημερίδες “Αλήθεια” και
Sportday θα είναι οι χορηγοι
της έντυπης επικοινωνίας.

Kaι o SuperΣπορ FΜ
µαζί µας.

Για πρώτη φορά φέτος χορη-
γός Ραδιοφωνικής επικοινω-
νίας είναι o Super Sport Fm.

Kaλωσορίζουµε
και την CAAN.

Στην ομάδα του HLC από
φέτος ως χορηγός αθλητικού
υλικού η CAAN.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος το HLC διοργανώνεται
κάτω από την αιγίδα του Συνδέ-
σμου Διαιτολόγων και Διατρο-
φολόγων Κύπρου και την
υποστήριξη του Συνδέσμου Χει-
ροπρακτών Κύπρου.

είναι οι µέγα χορηγοί του HLC για άλλη µια χρονιά.
H Nestle και η Unilever
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Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία Γεννήσεως:

Ονοµατεπώνυµο Γονέα ή Κηδεµόνα:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Οικίας: Κηδεµόνα: Συµµετέχοντα:

Fax: Email:

∆ιεύθυνση Κατοικίας:

Αγαπηµένο Άθληµα: Μέγεθος Φανέλας:

Πως µάθατε για το Healthy Lifestyle Camp:

Αναµνηστικό βιβλιαράκι µε φωτογραφίες της κατασκήνωσης (20cmX30cm, 26 σελίδες). Τιµή €20

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

**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 Healthy Lifestyle Camp.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ

∆ιαβήτης ΝΑΙ ΟΧΙ

Άσθµα ΝΑΙ ΟΧΙ

Αναιµία ΝΑΙ ΟΧΙ

Επιληψία ΝΑΙ ΟΧΙ

∆ιατροφική διαταραχή (βουλιµία, ανορεξία) ΝΑΙ ΟΧΙ

Καρδιακό πρόβληµα ΝΑΙ ΟΧΙ

Πόνοι στο στήθος; ΝΑΙ ΟΧΙ

Τάσεις λιποθυµίας ή επεισόδια ζαλάδας; ΝΑΙ ΟΧΙ

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

να επιδεινωθεί µε την άσκηση;
ΝΑΙ ΟΧΙ

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

ΝΑΙ ΟΧΙ

‘Αλλο πρόβληµα υγείας;
Τι;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Το παιδί σας λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή;
Αν ναι αναφέρετε τι;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπογραφή Κηδεµόνα

S M L

ΝΑΙ

∆ήλωση συµµετοχής

Περίοδος εγγραφών: 15 Μαρτίου 2011 - 1 Ιουλίου 2011

Το κόστος συμμετοχής είναι προπληρωτέο με την εγγραφή του παιδιού είτε με επιταγή, είτε με κατάθεση στον λογαριασμό

Αριθμός Λογαριασμού για κατάθεση: Τράπεζα Κύπρου 0120-01-042147, όνομα λογαριασμού N.M Health Lifestyle Camp
Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω φάξ ή ταχυδρομικώς ή προσωπικά σε οποιοδήποτε μέλος του Healthy Lifestyle Camp

Φαξ: 22 590 361 ή 22 456 011

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 13, Κτίριο Αλάσια, 2ος όροφος #22 Λευκωσία, 1075
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε www.healthylifestylecamp.com , email: info@healthylifestylecamp.com, Νικολέτα Μιχαηλίδου: 99 515 526

*Με τη συμμετοχή του παιδιού σας στο Healthy Lifestyle Camp, αυτόματα παραχωρείτε και τα δικαιώματα για χρήση οποιουδήποτε φωτογραφικού υλικού από την κατασκήνωση για σκοπούς προώθησης του Healthy Lifestyle Camp.




