


Περιεχόμενα



Αγαπητοί μας φίλοι, 

Το 1964 οραματιστήκαμε μία μοντέρνα γοητευτική παιδική κατασκήνωση 
και ξεκινήσαμε την Kinderland. Οδηγός μας, από την αρχή, ήταν η 
αγάπη για το παιδί και η πίστη στον κατασκηνωτικό θεσμό. Συνεπείς στις 
αρχές μας, δημιουργήσαμε έναν ονειρεμένο παιδότοπο, που προσφέρει 
στο παιδί υψηλής ποιότητας κατασκηνωτική ζωή, μακριά από τα 
περιβαλλοντικά και τα άλλα προβλήματα της πόλης. Επιμείναμε πολύ 
στην ομορφιά, την άθληση, την καθαριότητα, την ψυχαγωγία, την υγιεινή 
διατροφή και την ασφάλεια. 

Η επιτυχία αυτή, το φαινόμενο Kinderland, οφείλεται στη συλλογική 
προσφορά των εκλεκτών στελεχών και συνεργατών μας, αλλά και των 
γονέων που μας εμπιστεύτηκαν.

Οι χιλιάδες κατασκηνωτές που έζησαν σ΄αυτήν, τη ζωντάνεψαν, την 
αγάπησαν, την έκαναν θρύλο έγιναν στελέχη της και τώρα, γονείς πια, 
στέλνουν τα παιδιά τους να απολαύσουν και εκείνα, με τη σειρά τους, τις 
χαρές της κατασκηνωτικής ζωής. 
Μέσα από τη δημιουργική της πορεία, η Kinderland, έγινε δραστήριο 
μέλος της Ελληνικής και διεθνούς κατασκηνωτικής κοινότητας. Εμείς, 
ως ιδρυτές και εμψυχωτές νοιώθουμε περήφανοι για αυτή μας την 
κοινωνική προσφορά. Η Kinderland είναι για εμάς έργο ζωής που το 
αισθανόμαστε κομμάτι από τον εαυτό μας. 
Έτσι, πρωτοπόροι πάντα και με εφόδια την πείρα μας και τη δική σας 
αγάπη, συνεχίζουμε την πετυχημένη πορεία μας. 

«Προχωράμε… με λογισμό και με όνειρο»

Ευχαριστούμε, 
Στάθης και Αγνή Πατσέα



Επισκεπτήριο έχουμε κάθε Σάββατο από 
τις 16:00 έως τις 19:30, αποκλειστικά 
μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ: 
Ασφαλιστικά Ταμεία: ΕΤΑΑ-Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ), ΕΤΑΑ- Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), ΕΤΑΑ-Νομικών (ΤΑ.Ν), ΕΤΑΑ-Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), ΕΤΑΑ -Δικηγόρων 
Αθηνών (ΤΠΔΑ), ΕΤΑΑ - Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ), ΕΤΑΑ-Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ), ΕΤΑΑ Προνοίας Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων (ΤΠΕΔΕ), Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΤΑΠΤΠΓΑΕ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν 
Εξπρές), ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Ξενοδοχοϋπαλλήλων (IKA - ΤΑΞΥ), IKA - Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ), Ταμείο Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΟΑΕΕ (Υπαλλήλων), ΟΑΕΔ (Υπαλλήλων), Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) κ.ά.
ΟΑΕΔ: Δεκαπενθήμερα προγράμματα για χαμηλόμισθους και ανέργους.
Εταιρείες-Σύλλογοι-Οργανισμοί: ΕΥΔΑΠ, ΟΣΥ Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ΟΛΠ, ΟΛΜΕ, κ.ά.

Τηλεφωνική Επικοινωνία-Επισκεπτήριο
Στην KINDERLAND κατανοούμε ότι όλοι οι γονείς θέλουν να επικοινωνούν 
με τα παιδιά τους άμεσα και τάχιστα. Είναι όμως προτιμότερο η επικοινωνία 
να γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς έτσι ώστε οι μεγαφωνικές 
ανακοινώσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές, καθώς εμποδίζουν το 
πρόγραμμα της κατασκήνωσης, ενοχλούν τα παιδιά και διαταράσσουν τη 
φυσική ηρεμία του χώρου. 
Αρκετά καρτοτηλέφωνα είναι διαθέσιμα όλες τις ημέρες και ώρες. 
Παρακαλούμε προμηθευτείτε τηλεκάρτες από το κυλικείο και πείτε στα 
παιδιά, να σας τηλεφωνούν εκείνα.
Για έκτακτες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παιδιά στα 
τηλέφωνα της κατασκήνωσης καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00 και 
από τις 17:00 έως τις 20:30.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 
και ελπίζουμε στη συμπαράστασή σας. 



Οι δραστηριότητες πλούσιες, τα αθλήματα ατελείωτα και οι δημιουργικές εκδηλώσεις τόσο διασκεδαστικές…που 
ποτέ δεν σου είναι αρκετές!.

Μια μέρα
στην Kinderland 

Θαλάσσιο μπάνιο, μουσική, χορός μοντέρνος και 
παραδοσιακός, χορωδία, ενόργανη γυμναστική, 
αερόμπικ, ζωγραφική, face painting, πηλός, 
χειροτεχνία, περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Ατομικά πρωταθλήματα, όπως πινγκ-πονγκ, 
tennis και σκάκι. Ομαδικά πρωταθλήματα, 
όπως ποδόσφαιρο, beach soccer, μπάσκετ, 
μπάσκετ 3x3, βόλεϊ, beach volley και 
«γερμανικό».
Ψυχαγωγία με καραγκιόζη, κινηματογράφο, 
θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές βραδιές, 
διαγωνισμούς χορού και τραγουδιού, 
χορογραφίας και μεταμφίεσης, κοινοτικές και 
αθλητικές βραδιές, πορείες στο βουνό, παιχνίδια 
γνώσεων, τσουβαλοδρομίες και πολλά άλλα!



Η μέρα μας ξεκινάει στις 08.00 με την 
απαραίτητη ατομική καθαριότητα και την 
έπαρση της σημαίας. Μετά το πρωινό τα 
παιδιά έχουν μισή ώρα να τακτοποιήσουν 
τους κοιτώνες και τα προσωπικά τους είδη. 

Για τη σωστή λειτουργία και την εύκολη 
προσαρμογή των παιδιών, στην Kinderland 
κρατάμε ένα σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα με 
άφθονο παιχνίδι αλλά και αρκετό ελεύθερο χρόνο. 

Οι δραστηριότητες και τα ατομικά ή ομαδικά πρωταθλήματα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος 
του προγράμματός μας, με 4 ώρες διαθέσιμες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Ένα 
διάλειμμα για κολατσιό γύρω στις 11.00, γεμίζει τις μπαταρίες μας! Κατά τις μεσημεριανές 
ώρες, μετά το γεύμα, τα παιδιά έχουν χρόνο για προσωπική φροντίδα και ξεκούραση. Στις 
19.30 γίνεται η κοινοτική συγκέντρωση, όπου γίνονται ανακοινώσεις και ενημερώσεις, 
ανταλλάσσονται απόψεις και ορίζεται το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Μια ακόμα γεμάτη 
μέρα στην Kinderland, τελειώνει με την υποστολή της σημαίας, το δείπνο και τη βραδινή 
ψυχαγωγία. Στις 23.00, πάμε όλοι στα κρεβάτια μας, για να ανακτήσουμε δυνάμεις!



Το μενού μας… πλούσιο και σπιτικό!

Για το ξεκίνημα της ημέρας σερβίρουμε γάλα ή τσάι, με ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα ή 
δημητριακά. 
Στο διάλειμμα των 11.00 για κολατσιό, τα παιδιά γεύονται κάποιο σνακ, όπως κέικ, σάντουϊτς, 
κρουασάν ή τυρόπιτα. 
Για μεσημεριανό σερβίρουμε μοσχάρι τας κεμπάπ με πουρέ, φιλέτο ψάρι με πατάτες τηγανιτές, 
αρακά λαδερό με πατάτες, λαχανικά και τυρί φέτα, κοτόπουλο λεμονάτο, μακαρόνια με κιμά, 
μπριζόλα χοιρινή, κοτόπουλο κοκκινιστό με πέννες, όλα συνοδευόμενα πάντα από ένα δροσερό 
φρούτο!
Μετά τον μεσημεριανό υπνάκο, ένα γλυκάκι είναι ότι πρέπει…Παγωτό, λουκουμάς, ντόνατ, 
κρεμίτα ή εκλαίρ, ξετρελαίνουν όλα τα παιδιά!
Και στο τέλος της ημέρας για βραδινό, hot dog με πατάτες τηγανιτές και κέτσαπ, λαζάνια ναπολιτέν, 
cheeseburger, σουβλάκια με τζατζίκι, μπιφτέκια χωριάτικα, πίτσα μιλανέζα, σουτζουκάκια με 
πιλάφι, όλα συνοδευόμενα πάντα από μια φρέσκια και γεμάτη βιταμίνες σαλάτα. 

Στην Kinderland, δίνουμε ιδιαίτερη 
έμφαση στη σωστή και υγιεινή 
διατροφή των παιδιών.
Το φαγητό είναι πάντα προσεγμένο, 
αγνό και νόστιμο και μαγειρεύεται 
από πεπειραμένους μάγειρες.
Η κουζίνα και η αποθήκη τροφίμων 
μας, αστράφτουν από καθαριότητα. 



Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι γεμάτο αθλητισμό και παιχνίδι!

Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να εκτονωθούν και να διασκεδάσουν. 
Τι καλύτερο λοιπόν, από το να εξασκηθούν στα αγαπημένα τους σπορ! Στην 
Kinderland, με τη βοήθεια των γυμναστών και προπονητών μας, θα τους 
δοθεί η ευκαιρία να ανακαλύψουν τα κρυφά τους ταλέντα μέσα σε ένα 
αθλητικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 
Σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα, 
θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν σε οποιοδήποτε σπορ θελήσουν, 
πάντοτε υπό την επίβλεψη των γιατρών και νοσοκόμων μας και των 
πτυχιούχων ναυαγοσωστών που βρίσκονται μονίμως δίπλα τους. 

Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι γεμάτο εξερευνήσεις!

Η κατασκήνωση Kinderland βρίσκεται στον Κάλαμο Αττικής, σε μία υπέροχη 
τοποθεσία με θέα τον Ευβοϊκό. Σε απόσταση μόλις 45 χιλιόμετρα από την 
Αθήνα, τα παιδιά θα μπορέσουν να εξερευνήσουν τη φύση. Στους μεγάλους 
ελεύθερους χώρους, ανάμεσα στα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες, 
θα τους δοθεί η ευκαιρία να απολαύσουν πρωινούς και βραδινούς 
περιπάτους, να αγαπήσουν την ύπαιθρο, να προβληματιστούν σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος και να αφουγκραστούν τα μυστικά και τις 
ομορφιές της φύσης που στερούνται στην πόλη. 



Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι γεμάτο φίλους 
και φίλες!

Η κατασκήνωση αποτελεί ιδανικό περιβάλλον 
κοινωνικοποίησης για τα παιδιά, κορίτσια 6-16 
και αγόρια 6-14 ετών. Μακριά από τη σιγουριά 
της οικογένειας, η ανάγκη για την ομαλή ένταξη 
στην ομαδική ζωή της «κοινότητας» και για τη 
δημιουργία δεσμών, γίνεται εντονότερη. Οι έμπειροι 
παιδαγωγοί μας φροντίζουν να μην τους λείψει 
τίποτα, ώστε να είναι ανέμελα και ελεύθερα να 
κάνουν καινούργιες φιλίες, να δουν παλιούς φίλους 
και φίλες και να ανταλλάξουν εμπειρίες, μέσα από 
το παιχνίδι και τις ομαδικές δραστηριότητες. 



Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι γεμάτο δημιουργία!

Το πλούσιο πρόγραμμα της παιδικής κατασκήνωσης Kinderland, θα γεμίσει 
ευχάριστα και εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το παιχνίδι 
εδώ, συνδυάζεται πάντα με τη μάθηση και τη δημιουργία. Παράλληλα με τη 
διασκέδαση, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μουσική, ζωγραφική, 
χορό, θέατρο και πολλά άλλα. 
Πάνω από 50 χρόνια, μαθαίνουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει ανεξαρτησία μέσα 
από μοναδικές εμπειρίες και πολύ παιχνίδι που θα θυμούνται για μια ζωή!
Ζωή στην κατασκήνωση σημαίνει ελευθερία και άνεση! Τα παιδιά διαμένουν 
σε υπερυψωμένες και αδιάβροχες σκηνές ή σε ημίκτιστους κεραμοσκεπείς 
κοιτώνες ή σε δροσερά δωμάτια υπό την εποπτεία και τη φροντίδα των 
ομαδαρχισσών. Η σωστή υγιεινή των παιδιών αποτελεί μία από τις βασικές μας 
προτεραιότητες. Τα λουτρά μας διαθέτουν πάντα ζεστό νερό και λάμπουν από 
καθαριότητα. Τα ακάθαρτα νερά οδηγούνται σε σύγχρονη μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

Μέσα από πρωτότυπες εκδηλώσεις, όπως 
διαγωνισμούς μεταμφίεσης, χορευτικές βραδιές και 
παιχνίδια ερωτήσεων, θα δείτε τις γνώσεις αλλά και 
τη φαντασία των παιδιών σας, να εκτοξεύονται!



Βασικό πλεονέκτημα της κατασκηνωτικής ζωής, εκτός από το παιχνίδι 
και την ξεγνοιασιά, είναι η δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά να πάρουν 
πρωτοβουλίες και να ανεξαρτητοποιηθούν. Μέσα στη μαγική αυτή παιδική 
κοινότητα και την ομαδική ζωή, μαθαίνουν πως εκτός από δικαιώματα, 
έχουν και υποχρεώσεις. Είναι πλέον υπεύθυνα για την ατομική τους 
καθαριότητα και την ένδυση, για την τάξη στα προσωπικά τους είδη και το 
χώρο τους. Γίνονται ανεξάρτητα και δυνατά άτομα. 
Η μοντέρνα αντίληψη και η συνεχής ανανέωση των προγραμμάτων και 
των εκδηλώσεων, κρατούν ενεργό το αστείρευτο ενδιαφέρον των παιδιών! 
Ο στόχος μας ένας…η απασχόληση να είναι η πλέον δημιουργική και η 
ψυχαγωγία πρωτότυπη. Έτσι, τα παιδιά αναπτύσσονται πνευματικά και 
ανακαλύπτουν δραστηριότητες που τα ευχαριστούν και τα ξεκουράζουν, 
αποτελώντας το έναυσμα για να τις συνεχίσουν και μετά την κατασκήνωση. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πάντα δίπλα 
στα παιδιά. Με τη βοήθεια και τη συμπαράστασή 
τους, μπορούν γρήγορα να σταθούν στα πόδια τους, να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αναπτύξουν την 
κοινωνικότητά τους. 
Δεν θα τους λείψει ούτε στο ελάχιστο η αίσθηση 
της ασφάλειας και της στοργής, ενώ θα έχουν 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν φιλίες που θα 
κρατήσουν για μία ολόκληρη ζωή!



Γραφεία Αθηνών:
Ζαλοκώστα 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10671
Τηλ: 210 3618850, Fax: 210 3616742
e-mail: kinderland@kinderland.gr
www.kinderland.gr
Κατασκήνωση:
Κάλαμος Αττικής, Τ.Κ. 19014
Τηλέφωνα Κατασκήνωσης:
22950 62215, 22950 62316, 22950 62576

Πληροφορίες: Μέλος:

Twitter:
Youtube:
Instagram:

https://twitter.com/kinderlandcamp
kinderlandcampgreece
camp_kinderland_gr#

Facebook: kinderlandcampkalamos

Π.Ε.Λ.Κ 
Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών 
Παιδικών Κατασκηνώσεων

Ε.Φ.Ε.Κ.
Ένωση Φορέων 
Ελληνικών Κατασκηνώσεων


