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Νέο αθλητικό τμήμα, πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα, το τμήμα «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
(3 – 6 ετών) δημιούργησε ο Α.Ο.Ν.Σ. "Ο ΜΙΛΩΝ", ενώ συνεχίζει τη λειτουργία και όλων των
υπολοίπων τμημάτων του. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Μίλωνα για τις
εγγραφές σε όλα τα τμήματα:

Ο Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ» ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ
Με γνώμονα την πολυετή του πείρα, ο Σύλλογός μας ανακοινώνει την έναρξη των αθλητικών
προγραμμάτων του το ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9/2013, με στόχο τη συνεχή αθλητική δημιουργία, την
κοινωνικότητα, αλλά και την ψυχαγωγία των μικρών αθλητών και αθλητριών μας (με
διάφορες εκδηλώσεις, επιμορφωτικά ταξίδια κ.ά.)
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Στις σύγχρονες ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου τα παιδιά μαθαίνουν τα
μυστικά των αθλημάτων, από εξειδικευμένους και έμπειρους προπονητές – γυμναστές.
ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ :
ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΛΕΥ – ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΟΛΟ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ – ΜΠΕΙΖΜΠΩΛ – ΤΕΝΝΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Ο Σύλλογός μας, για μια φορά ακόμα πρωτοπόρος, δημιούργησε ένα νέο αθλητικό τμήμα,
πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα, το τμήμα «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
(3 – 6 ετών).
Σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, τα παιδιά αναπτύσσουν τις κινητικές τους
δεξιότητες παίζοντας. Ο πιο όμορφος τρόπος για να αγαπήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό
και να αποκτήσουν μια ιδανική σωματική ανάπτυξη και ωρίμανση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στα γραφεία του Συλλόγου, Αδαμ. Κοραή και Βασιλείου του Μεγάλου στη Νέα Σμύρνη και
στα τηλέφωνα 210 9353700 – 9330342 – 9315220.
Για το τμήμα τέννις στο τηλέφωνο 210 - 9331228
Για το κολυμβητικό τμήμα και το ΠΟΛΟ, πληροφορίες στο τηλ.210- 9323632.
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