
Δεν κάνουμε φίλους, κάνουμε οικογένεια!
Μεταμόρφωση, Xαλκιδική



Γνωρίστε μας
Σας καλωσορίζουμε στην Κατασκήνωσή μας – μία από τις μεγαλύτερες κατασκηνώσεις 
καλοκαιρινών διακοπών για παιδιά στην Ελλάδα – η οποία ιδρύθηκε το 1977 από τον 
κ. Γιώργο Καλύβα, καθηγητή Φυσικής Αγωγής και βρίσκεται μέσα σε ένα μαγευτικό 
παραθαλάσσιο πευκοδάσος 200 στρεμμάτων, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. 
Προτεραιότητά μας όλα αυτά τα χρόνια, ήταν και είναι η δημιουργία άριστων συνθηκών 
για την ασφαλή και υγιεινή διαμονή των παιδιών. Οι κατασκηνωτές μας διασκεδάζουν 
και παράλληλα διδάσκονται, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων.
Η Κατασκήνωση Καλύβας Α.Ε. προσφέρει μέσα σε μία πανέμορφη τοποθεσία που 
συνδυάζει τη φυσική ομορφιά των βουνών με τη βαθυγάλαζη θάλασσα της Ελλάδας, 
φανταστικές διακοπές για τα παιδιά σας.
Η Κατασκήνωσή μας αναβαθμίζοντας και τελειοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τα 
λειτουργικά της συστήματα και εκπαιδεύοντας παράλληλα το στελεχιακό δυναμικό της 
έχει κερδίσει την διεθνή αναγνώριση για την άριστη φιλοξενία της.
Με την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη σας συνεχίζουμε το έργο μας. 

Το προσωπικό μας
Κάθε καλοκαίρι η εταιρία μας απασχολεί 220 άτομα που εργάζονται σε διάφορους τομείς. 
Το προσωπικό μας αποτελείται από παιδαγωγούς, γυμναστές και νέους που ασχολούνται 
με αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και είναι αρμόδιοι για την 
άμεση επίβλεψη και ασφάλεια όλων των παιδιών.



Διαμονή
Τα παιδιά διαμένουν σε ειδικά διαμορφωμένα πέτρινα σπιτάκια, 35 τ.μ., που βρίσκονται σε αρμονία με την φύση  
κάτω από την σκιά των πεύκων. Το δάπεδο είναι στρωμένο με κεραμικά πλακάκια και η οροφή τους είναι καλυμμένη 
από ξύλο ραμποτέ. Ηλεκτροδοτούνται με ρεύμα χαμηλής τάσης 220 volt. 

Η αποστολή μας
• Να προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία καλοκαιρινών διακοπών  

για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.
• Να ενθαρρύνουμε την φιλία και κατανόηση ανάμεσα στα παιδιά,  

εκπροσώπους διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών του κόσμου.
• Να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.
• Να διδάξουμε τα νέα παιδιά πώς να κάνουν τα πρώτα τους βήματα μακριά  

από την οικογένειά τους και το σπίτι τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και αυτάρκεις άνθρωποι.
• Να προσφέρουμε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατάλληλες για κάθε παιδί 

ξεχωριστά, για να αναδείξουμε το ατομικό ταλέντο τους και να βοηθήσουμε την πρόοδό τους.
• Να ξυπνήσουμε μέσα τους την επιθυμία για μάθηση και εξερεύνηση, ενθαρρύνοντας την ενεργή 

συμμετοχή τους σε όλες τις ημερήσιες δραστηριότητες.
• Να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν την φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό της Ελλάδας.
• Να εξελίξουν την προσωπικότητα τους συλλέγοντας σπουδαίες εμπειρίες από τις διακοπές τους. 

Να επιστρέψουν στην οικογενειακή τους εστία χαρούμενα, αλλά και ωριμότερα.

Από το 1977,  
τα καλοκαίρια 
έχουν όνομα... 
«ΚΑΛΥΒΑΣ»



Εξοπλισμός 
κατασκηνωτή

Να μην ξεχάσω να βάλω στην βαλίτσα μου: 
σεντόνια, μαξιλαροθήκες, sleeping-bag (αν έχω), 
πετσέτες (θαλάσσης, μπάνιου, προσώπου), πολλά 
εσώρουχα, κάλτσες, αθλητικά ρούχα και παπούτσια, 
μακριά παντελόνια, πουλόβερ ή ζακέτα, μαγιό, 
σαγιονάρες, καπέλο ηλίου, αντηλιακό, σκουφάκι 
πισίνας, φακό.
Για να είμαι καθαρούλης:
Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, 
αφρόλουτρο, σφουγγάρι. 
Αν θυμηθώ:
Σακούλα για τα άπλυτα, είδη ζωγραφικής, ρακέτα και 
μπαλάκια πινγκ-πόνγκ.
Να ξεχάσω να πάρω μαζί μου: 
πολύτιμα αντικείμενα, κινητό τηλέφωνο και 
ηλεκτρονικά παιχνίδια για να περάσω ανέμελες 
διακοπές!!!
(Η κατασκήνωση διαθέτει ειδικό χώρο φύλαξης 
αντικειμένων αξίας και χρημάτων. Σε περίπτωση 
μη παράδοσης αυτών, η κατασκήνωση δεν φέρει 
καμία ευθύνη σε περίπτωση 
απώλειάς τους.)

Υγιεινή και Ασφάλεια
Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια 
και η άριστη κατάσταση όλων των 
κατασκηνωτών.
Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να 
ενεργούμε ως κηδεμόνες, φίλοι 
και δάσκαλοι των παιδιών και να 
βεβαιωνόμαστε ότι απολαμβάνουν 
χαρούμενες και αξέχαστες διακοπές. 

Διαθέτουμε:
• Υπερσύγχρονο ιατρείο με πλήρως 

οργανωμένο φαρμακείο, που 
λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως 
στελεχωμένο από έμπειρο 
παιδίατρο και 2 διπλωματούχες 
νοσηλεύτριες. Σε περίπτωση 
έκτακτου περιστατικού απέχουμε 
μόλις 20 λεπτά από το Νοσοκομείο 
Πολυγύρου.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και 

πυρασφάλειας
• Αυτόματη γεννήτρια 165 kwh 

σε περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτροδότησης

• Παροχή πόσιμου νερού από το 
τοπικό δίκτυο

• Αυστηρή τήρηση των κανόνων 
υγιεινής

• Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης 
τροφών ISO 22000, HACCP

• 2 Αλεξικέραυνα
• Φύλαξη των χώρων όλο το 24ωρο
• Αυστηρός έλεγχος εισόδου-εξόδου 

κατασκηνωτών και επισκεπτών
• Νυχτερινός φωτισμός του χώρου
• Απολύμανση και απεντόμωση κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα



Οι εγκαταστάσεις μας 
περιλαμβάνουν:

Γήπεδα ποδοσφαίρου με 
συνθετικό χορτοτάπητα

Γήπεδα Μπάσκετ 

Γήπεδα Βόλεϋ 

Γήπεδο Τέννις

2 Εξωτερικές Πισίνες

Θαλάσσια παιχνίδια 

Συγκροτήματα Πινγκ-Πονγκ 

Παιδική Χαρά 

2 Κινηματογράφους 

3 Disco

Διαμορφωμένους Χώρους 
Αθλητικών και Καλλιτεχνικών 
Δραστηριοτήτων

Παροχές
Με την μακρόχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει στο πλήρως 
εξοπλισμένο αθλητικό μας κέντρο τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των 
ειδικών ημερήσιων αναγκών των κατασκηνωτών.
Το πρόγραμμα αθλημάτων έχει σκοπό να αναδείξει τις ικανότητες και 
την εμπιστοσύνη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς επίσης και να 
βελτιώσει την φυσική κατάσταση του κάθε παιδιού. 

Αγαπάμε Καλύβα... Πάμε Καλύβα!



Φιλικές συμβουλές προς τους γονείς
Δώστε το σωστό παράδειγμα στα παιδιά σας σεβόμενοι τις ώρες του 
επισκεπτηρίου για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, γιατί 
κατασκήνωση σημαίνει πειθαρχία στην ομαδική ζωή. Το παιδί σας 
πρέπει να καταλάβει ότι η κατασκήνωση λειτουργεί με βάση ορισμένες 
αρχές, που είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τηρούνται από όλους.
Η συχνή επικοινωνία με τα παιδιά σας θα δυσκολέψει την ομαλή 
προσαρμογή τους στην ζωή της κατασκήνωσης. Τα παιδιά έχουν 
κάθε μέρα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Εάν υπάρξει ανάγκη, 
υπάρχουν καρτοτηλέφωνα ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί 
σας όταν το επιθυμούν. 
Η κατασκήνωση θα σας ειδοποιήσει για οποιοδήποτε σοβαρό 
πρόβλημα προκύψει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες, διατροφικές συνήθειες ή άλλες 
ιδιαιτερότητες του παιδιού σας και συμπληρώστε το δελτίο υγείας που 
θα βρείτε στο site μας. 
Μη φέρνετε στα παιδιά γλυκά και τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν 
και να γίνουν επικίνδυνα για την υγεία τους.
Η καλή συνεργασία σας με τους υπευθύνους θα βοηθήσει στην αντιμετώ-
πιση πιθανών προβλημάτων αλλά και σε μία καλή μεταξύ μας σχέση.

Κατασκηνωτικές 
Περίοδοι:

Α΄ Περίοδος: 
20 Ιουνίου - 12 Ιουλίου

Β΄ Περίοδος: 
12 Ιουλίου - 3 Αυγούστου

Γ΄ Περίοδος: 
3 Αυγούστου - 25 Αυγούστου

Λεωφορεία της κατασκήνωσης για τη 
μεταφορά των κατασκηνωτών θα υπάρ-
χουν στην αρχή και στο τέλος της κάθε πε-
ριόδου 22 & 15 ημερών. Σχετικά με τα τε-
λικά δρομολόγια, θα υπάρξει σχετική ανα-
κοίνωση 2-3 ημέρες πριν την κάθε αναχώ-
ρηση / επιστροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τους χώρους και τις ώρες αναχώρησης / 
επιστροφής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.kalivas.net

Φιλίεs που διαρκούν μια ζωή, 
κατασκηνωτικά τραγούδια που φέρνουν αναμνήσειs, 
σκετσάκια και βραδιέs υπαρχηγίαs με άφθονο γέλιο, 

συγκίνηση τη στιγμή του αποχωρισμού αλλά πάντα 
με την υπόσχεση τηs αντάμωσηs 

το επόμενο καλοκαίρι!
Ώρες Tηλεφωνικής 

Επικοινωνίας:

με τους κατασκηνωτές:

10:00-11:00, 12:00-13:00 

& 17:30-20:00

με τη γραμματεία:
8:00-23:00

Ώρες Επισκεπτηρίου: Καθημερινά: 
11:00-13:00 & 18:00-20:00



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓEYΜΑ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟΓ/ΝΟ ΒΡΑΔΙΝΟ
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Μακαρόνια με κιμά ή 
παστίτσιο, τυρί, φρούτο
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Κοτομπουκιές με ρύζι, σαλάτα, φρούτο 
ή αναψυκτικό

ΤΡΙΤΗ
Τηγανιά κοτόπουλο ή 

σνίτσελ με πατάτες φούρνου, 
σαλάτα, φρούτο

Hot dog ή ομελέτα με τυριά και 
λουκάνικο, αναψυκτικό, μουστάρδα / 

κέτσαπ / ουγγαρέζα

ΤΕΤΑΡΤΗ
Μουσακάς, φέτα, ή χοιρινό 
με πέννες, τυρί τριμμένο, 

φρούτο

Σάντουιτς με σουβλάκι κοτόπουλο, 
αναψυκτικό, κέτσαπ / μουστάρδα / 

τζατζίκι

ΠΕΜΠΤΗ
Μοσχαρίσιο κρέας κοκκινιστό 

με πατάτες τηγανιτές ή 
αρακά, σαλάτα, φρούτο

Ζυμαρικά με σάλτσα ναπολιτέν, φέτα  
ή τυρί τριμμένο, φρούτο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κοτόπουλο ψητό με ρύζι, 
σαλάτα, φρούτο

Σάντουιτς με γύρο, αναψυκτικό, 
κέτσαπ / μουστάρδα / τζατζίκι

ΣΑΒΒΑΤΟ Γεμιστά, τυρί, φρούτο
Σουβλάκι χοιρινό ή σουτζουκάκι με 

πατάτες τηγανιτές, αναψυκτικό, σαλάτα 
ή κέτσαπ / μουστάρδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
Μοσχαρίσιο κρέας με 
κριθαράκι (γιουβέτσι), 

σαλάτα, φρούτο
Πίτσα, αναψυκτικό

Ημερήσιο Πρόγραμμα

08:30  Μουσικό ξύπνημα
08:30-09:00 Ατομική καθαριότητα
09:00-09:15 Πρωινή συγκέντρωση
09:15-09:45 Πρωινό 
09:45-10:45 Τακτοποίηση θαλάμων, 

επίσκεψη αρχηγού
10:45-12:00 Μπάνιο στη θάλασσα
12:00-12:15 Πρόγευμα
12:15-13:30 Ελεύθερη ώρα
13:30-14:15 Μεσημεριανό γεύμα
14:15-14:30 Ελεύθερη ώρα
14:30-17:00 Κοινή ησυχία
17:00-17:15 Απογευματινό ξύπνημα, 

τακτοποίηση θαλάμων
17:15-17:30 Απογευματινό
17:30-20:30 Αθλητικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες
20:30-21:15 Δείπνο
21:15-23:00 Βραδινή ψυχαγωγία 
23:00-23:30 Προετοιμασία για βραδινή 

ξεκούραση
23:30  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ!!!

Καθημερινή εκμάθηση κολύμβησης στην 
πισίνα.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί απογευματινό 
μπάνιο, εφόσον ο καιρός το ευνοεί.
Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να 
επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω 
καιρικών συνθηκών.

• Συμπλήρωμα φαγητού προσφέρεται σε όλα τα γεύματα.
• Το φαγητό παρασκευάζεται από τα καλύτερα και αγνότερα υλικά, πολλά από τα οποία παράγονται τοπικά ή 

αγοράζονται από προμηθευτές που συνεργαζόμαστε μαζί τους χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται θρεπτικά 
γεύματα για τους κατασκηνωτές μας. 

• Όλα τα γεύματα συνοδεύονται από φρέσκο ψωμί.
• Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το μενού εάν χρειαστεί.
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΙΕΡΕΑ Π. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 1 
542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 220 502 

2310 261 025
2310 264 202 

FAX:  2310 242 117

Από το 1977... 
είμαστε τα 

καλοκαίρια σας!

www.kalivas.net 
e-mail: camp@kalivas.net

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ: 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
630 88 ΝΙΚΗΤΗ, XΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΗΛ.: 23750 61340

23750 61240 
23750 61198 

FAX:  23750 61495


