




11

Αγαπητοί γονείς, 

το Healthy Lifestyle Camp επιστρέφει και φέτος ακόµα πιο δυναµικό

και καινοτοµικό. Όλη η οµάδα είναι έτοιµη και ορεξάτη να υποδεχτεί

και φέτος τα παιδιά σας σε 2 οµάδες, από τις 26-31 Ιουλίου και από

τις 31-4 Αυγούστου 2009 αντίστοιχα, στο ξενοδοχείο ΡΟ∆ΟΝ στον Αγρό.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών.

Το περιβάλλον γύρω από το ξενοδοχείο είναι ιδανικό και µέσα από τη

διασκέδαση και τη χαλάρωση, τα παιδιά θα µάθουν τις αρχές της σω-

στής διατροφής, καθώς και τους σωστούς τρόπους γύµνασης για την

καλή τους υγεία. 

Το Healthy Lifestyle Camp είναι ένα πρωτοποριακό και µε επιµορφω-

τικό χαρακτήρα camp για παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών. Πραγµατοποι-

ήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2007 µε απώτερο σκοπό να γίνει

θεσµός, µιας και αποτελεί καινοτοµία στην αντιµετώπιση, αλλά και

στην πρόληψη της µάστιγας της παχυσαρκίας που αντιµετωπίζουµε

παγκόσµια σήµερα. Ο σκοπός του Healthy Lifestyle Camp είναι η

στροφή της συµπεριφοράς των παιδιών προς ένα πιο υγιεινό τρόπο

ζωής µε έµφαση στη σωστή διατροφή και την καθηµερινή άσκηση. 

Το πρόγραµµα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά να αντιλη-

φθούν τι είναι σωστή διατροφή και πόσο σηµαντική είναι για την υγεία

τους καθώς και να κατανοήσουν τι είναι άσκηση και ποια οφέλη θα

έχουν στην υγεία τους από την καθηµερινή άσκηση. Επίσης σκοπεύει

να τα επιµορφώσει σε θέµατα υγείας και να τα εκπαιδεύσει µέσα από

εξειδικευµένα προγράµµατα αποδεκτής διασκέδασης, παιχνιδιού και

χαλάρωσης. 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ µη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε. 

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD

Κλινική και Αθλητική ∆ιαιτολόγος/∆ιατροφολόγος

Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp

Τηλ: 99515526

www.healthylifestylecamp.com 
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Η σηµασία της σωστής διατροφής και οποιασδήποτε µορφής άσκησης

είναι µεγάλη για όλες τις ηλικίες. Για τα παιδιά όµως, είναι ακόµα πιο

σηµαντικό να µάθουν από µικρά την αξία της σωστής διατροφής και

άσκησης έτσι ώστε να τα κάνουν τρόπο ζωής. Στη σηµερινή εποχή η

παχυσαρκία, η βουλιµία και η ανορεξία είναι σε έξαρση. Ειδικότερα η

παχυσαρκία άρχισε να παίρνει διαστάσεις επιδηµίας.

Οι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία είναι πολλοί, συ-

νήθως όµως είναι ένας συνδυασµός κα-

ταστάσεων. Η κληρονοµικότητα και η

προδιάθεση σίγουρα παίζουν σηµαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας

αλλά οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν

σε αυτήν είναι η κακή διατροφή και η

ακινησία, δηλαδή οι κακές διατροφικές

συνήθειες και ο καθιστικός τρόπος

ζωής. Παρόλα αυτά, η παχυσαρκία

µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω της

σωστής διατροφής και άσκησης.

Η επιµόρφωση του παιδιού πρέπει να

ξεκινήσει από µικρή ηλικία µε προώθηση του συνδυασµού σωστής δια-

τροφής και άσκησης. Η παιδική παχυσαρκία µπορεί να προληφθεί και

να αντιµετωπιστεί µέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία, µέσω των γο-

νιών ως πρότυπα και µέσω επιµορφωτικών κατασκηνώσεων. Η κατα-

σκήνωση µέσα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που έχει, αποτελεί έναν

καλό τρόπο ενθάρρυνσης του υγιεινού τρόπου ζωής. 

Τα αποτελέσµατα από τα 2 προηγούµενα Healthy Lifestyle Camp είναι

πολύ θετικά καθώς δείχνουν ότι τα παιδιά αποκοµίζουν αρκετά σηµαν-

τικές πληροφορίες για τη διατροφή τους και την άσκηση που θα πρέ-

πει να κάνουν καθηµερινά. Μπορείτε να βρείτε όλα τα αποτελέσµατα

της έρευνας στην ιστοσελίδα µας, 
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1. Οι συµµετέχοντες ν’ αντιληφθούν τιείναι σωστή διατροφή και πόσο σηµαντικήείναι για την υγεία τους.
2. Οι συµµετέχοντες να µπορέσουν να κατα-λάβουν τι είναι η άσκηση, ποια είναι τα οφέληγια την υγεία µας και πώς να κάνουν την άσκησητρόπο ζωής.  

3. Οι συµµετέχοντες να επιµορφωθούν σε διάφοραθέµατα υγείας.
4. Οι συµµετέχοντες να απολαύσουν παιχνίδια, να κοινωνικο-ποιηθούν και να χαλαρώσουν.

¶ˆ˜ ı· Â¶ÈÙÂ˘¯ıÔ‡Ó: 
Καθηµερινά θα γίνονται µαθήµατα διατροφής στα οποία τα παιδιάθα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν ενεργά. Επίσης, θα διεξά-γονται µαθήµατα για διάφορα γνωστά και άγνωστα αθλήµατα. Κάθεαπόγευµα θα υπάρχουν καλεσµένοι οµιλητές και γνωστοί αθλητέςπου θα καλύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα θέµατα. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:
8:00 •‡¶ÓËÌ·
8:30- 9:00 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· 
9:15 – 11:00 ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜  11:00 – 11:30 ª¶¿ÓÈÔ, ÂÏÂ‡ıÂÚÔ 11:45 – 13:00 ª¿ıËÌ· ¢È·ÙÚÔÊ‹˜13:00 – 14:00 ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi
14:00 – 16:00 •ÂÎÔ‡Ú·ÛË
16:00 – 17:30 ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜  17:30 – 18:15 ª¶¿ÓÈÔ, ÂÏÂ‡ıÂÚÔ
18:30 – 19:30 ¢È¿ÏÂÍË* (‚Ú·‰È¿ ·ıÏËÙÒÓ, „˘¯ÔÏÔÁ›·, chef, Î¿¶ÓÈÛÌ·/Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿, Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·ÛÊ·ÏÂ›·˜) 20:00 – 21:00 µÚ·‰ÈÓfi
21:00 – 23:00 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ - ¶·È¯Ó›‰È·23:00 ⁄¶ÓÔ˜ 

*¢È¿ÏÂÍË ·¶fi ÙÔÓ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ ¡›ÎÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜



™ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Î·Ù·-
ÛÎ‹ÓˆÛË˜ ‰›ÓÔ˘ÌÂ

ÛÙ· ¶·È‰È¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfi-

ÁÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜,
¿ÛÎËÛË˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ˘ÁÂ›·˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ¯·Ú¿ ‚Ï¤¶Ô˘ÌÂ ¶ˆ˜ Î·È ÛÙÈ˜
2 Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂÈ˜ Ù· ¶·È‰È¿ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·¶fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. °È·

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ 95% ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ·¶¿ÓÙËÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ¶ÔÈÎÈÏ›· Ê·ÁËÙÒÓ, ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ù·

ˆÊÂÏ‹Ì·Ù· ÙË˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· Ì·˜. ∂¶›ÛË˜, ÙÔ 99% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

‰‹ÏˆÛ·Ó ¶ˆ˜ ı· Í·Ó·¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ
ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. °È· ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·

¶·Ú·Î·ÏÒ Â¶ÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÔ

www.healthylifestylecamp.com44
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∆Ô¶ÔıÂÛ›·: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ƒ√¢√¡ ∞ÁÚfi˜
∫fiÛÙÔ˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: € 290
∏ ÙÈÌ‹ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
> ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô(ÁÈ· 5 Ó‡¯ÙÂ˜) > 3 ÁÂ‡Ì·Ù· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜
> ÂÓ‰È¿ÌÂÛ· ÛÓ·Î  > ÓÂÚfi
> ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¶ÚÔ˜ Î·È ·¶fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô > ·ÛÊ¿ÏÂÈ· camp 

(Ù· ¶·È‰È¿ ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤Ó·) 

¡ÈÎÔÏ¤Ù· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘
ΜSc, RD, Κλινική και Αθλητική 
∆ιαιτολόγος/∆ιατροφολόγος, Τ. 99 515 526
ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·¶·‰Ô¶Ô‡ÏÔ˘
ΒSc Sports and Fitness Management, 
Personal Trainer, Τ. 99 429 020
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ï·¶Ô‰¿˜
BSc Computer Science, MSc Computer 
Engineering, Καθηγητής Πληροφορικής, 
Τ. 99 454 279 
°ÈÒÚÁÔ˜ ŸÍÈÓÔ˜
Dc, ∆όκτορ Χειροπρακτικής, BA Human 
Physiology, Προπονητής Κολύµβησης, 
Τ. 99 070 523
ª¿ÚÈÔ˜ ∫·Ï·¶Ô‰¿˜
BSc Physical Education and Sports 
Science, MSc Sports & Leisure Management, 
Personal Trainer, Τ. 99 433 126
∞ÓÙÚ¤·˜ ∫Ô˘Ê¤Ù·˜
BSc Physical Education, Qualified in Squash 
Coaching by ESF level 1 and 2, Τ. 99 880 997
°ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘
BSc Physical Education UEFA C, 
Προπονητής Ποδοσφαίρου, Τ. 99 316 242
ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ¶·¶·¯Ú˘Û¿ÓıÔ˘ 
BSc Physical Education, MSc Sports 
Management, Προπονητής Κολύµβησης, 
Τ. 99 35 98 39
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1Ë ÔÌ¿‰·: 26-31 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· 85 ¶·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 10-15 
2Ë ÔÌ¿‰·: 31-4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· 85 ¶·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 10-15
* ÏfiÁˆ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ ı· ÙËÚËıÂ› ÛÂÈÚ¿ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜

4

À¶Â‡ı˘ÓËH.L.C
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Μέγας Χορηγός:

Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Χορηγός επικοινωνίας:

Κάτω από την αιγίδα του 
Συνδέσµου ∆ιαιτολόγων Κύπρου

και την υποστήριξη του 
Συνδέσµου Χειροπρακτών Κύπρου

Πλατινένιος Χορηγός:
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Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία Γεννήσεως:

Ονοµατεπώνυµο Κηδεµόνα:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Οικίας: Κηδεµόνα: Συµµετέχοντα:

Fax: Email:

∆ιεύθυνση Κατοικίας:

Αγαπηµένο Άθληµα: Μέγεθος Φανέλας:

Πως µάθατε για το Healthy Lifestyle Camp: 

Παρακαλώ σηµειώστε τους αριθµούς 1,2 δίπλα από τις ηµεροµηνίες, ανάλογα µε την προτίµησή σας

26 – 31 Ιουλίου 2009 _____ 31 – 4 Αυγούστου 2009 _____

Ιστορικό Υγείας. Παρακαλώ σηµειώστε χ (όλες οι πληροφορίες είναι εµπιστευτικές)

**Εάν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε ερώτηση σας συνιστούµε να συµβουλευτείτε το γιατρό σας και να
σας δώσει επιβεβαίωση πως µπορείτε να λάβετε µέρος στο Healthy Lifestyle Camp.

HHeeaa lltthhyy  LLiiffeessttyyllee  CCaammpp  ¢¢‹‹ÏÏˆ̂ÛÛËË  ™™˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃

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

Υποφέρετε από πόνους στο στήθος; ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχετε συχνές τάσεις λιποθυµίας ή έχετε επεισόδια ζαλάδας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Σας έχει αναφέρει ποτέ ο γιατρός σας πως έχετε πρόβληµα µε τα    
οστά ή συνδέσµους όπως αρθρίτιδα το οποίο µπορεί να επιδεινωθεί 
µε την άσκηση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπάρχει κάποιος οργανικός λόγος που δεν αναφέρετε πιο πάνω και 
για τον οποίο δεν θα έπρεπε να ακολουθήσετε πρόγραµµα φυσικής 
κατάστασης;

ΝΑΙ ΟΧΙ

‘Αλλο πρόβληµα υγείας;
Τι;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Λαµβάνετε φαρµακευτική αγωγή;
Αν ναι αναφέρετε τι;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπογραφή Κηδεµόνα

ÍÍ
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Έναρξη εγγραφών: 15 M·ÚÙ›Ô˘ 2009
Λήξη εγγραφών: 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009

∆∆ÔÔ  ÎÎfifiÛÛÙÙÔÔ˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃  ÚÚÔÔÏÏËËÚÚÒÒÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜ 
ÌÂ ÂÈÙ·Á‹ ‹ ÌÂ direct banking

∞ÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· Î·Ù¿ıÂÛË: 
∆Ú¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ 0120-01-042147, fiÓÔÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ N.M Health Lifestyle Camp

¶·Ú·Î·ÏÒ fiˆ˜ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÙÂ ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡

Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει µέσω φάξ ή ταχυδροµικώς 
ή προσωπικά σε οποιοδήποτε µέλος του Healthy Lifestyle Camp

º·Í: 22 590 361 ‹ 22 456 011

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 13, ∫Ù›ÚÈÔ ∞Ï¿ÛÈ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ # 22

§Â˘ÎˆÛ›·, 1075

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ 
www.healthylifestylecamp.com 

email: info@healthylifestylecamp.com
NÈÎÔÏ¤Ù· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘: 99 515 526

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

για σκοπούς προώθησης του Healthy Lifestyle Camp.
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