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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άνοιξε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου – Αναλυτικά το
πρόγραμμα λειτουργίας

Στιγμές ευεξίας, χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν από
σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, οι κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου. Στις 7 το πρωί, άνοιξε τις πύλες του με απόλυτη τήρηση των
προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Φέτος, μάλιστα, για πρώτη φορά με μέριμνα της δημοτικής αρχής θα υπάρχουν στο χώρο
δύο νοσηλευτές κατά την διάρκεια της παραμονής των αθλουμένων στο κολυμβητήριο.
Επίσης, θα υπάρχουν και έξι προπονητές για να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τους
αθλούμενους.

Η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου γίνεται με νέο διευρυμένο ωράριο. Ειδικότερα, το
κοινό θα μπορεί να κάνει χρήση της πισίνας καθημερινά από ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από
τις 07.00 έως τις 23.00  και κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ από τις 09.00 ως τις 17.00, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τμημάτων έχει ως εξής:

1. Εκμάθηση ανηλίκων 5-6 ετών (τμήμα αρχάριων)
Πρωινά τμήματα:
10:30-11:00
11:15-11:45
12:00-12:30
Απογευματινά τμήματα:
16:00-16:30
16:45-17:15
17:30-18:00
18:15-18:45

2. Εκμάθηση ανηλίκων 7-10 ετών και 11-14 ετών (2 τμήματα)
Πρωινά τμήματα:
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45



Απογευματινά τμήματα:
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-19:45

(Τα δύο αυτά τμήματα θα χωριστούν ΠΡΩΤΑ με βάσει την ικανότητα κολύμβησης των
παιδιών, σύμφωνα με τους προπονητές και με κριτήριο την ηλικία τους).

3. Εκμάθηση ενηλίκων 15-25 ετών
20:00-21:00
21:15-22:15

4. Aqua aerobic
Πρωινό τμήμα 09:30-10:15
Απογευματινό τμήμα 20:00-20:45

* Όλα τα παραπάνω τμήματα εκτός από το Τμήμα 3 (Εκμάθηση ενηλίκων) θα λειτουργούν
ΑΥΣΤΗΡΑ με την συμμετοχή 10 αθλητών ανά ώρα και 4 φορές την εβδομάδα ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ και ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ή ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ και ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ.

* Το Τμήμα 3 (Εκμάθηση ενηλίκων) θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή τις παραπάνω
ώρες σε τμήματα των 10 αθλητών ΑΥΣΤΗΡΑ.

«Ανοίξαμε το κολυμβητήριο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό
της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι δημότισσες και οι δημότες του Ωραιοκάστρου
έχουν πλέον την δυνατότητα να αθληθούν σε ένα όμορφο και δροσερό περιβάλλον»,
τονίζει ο  πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.),
Αναστάσιος Πανιώρης.

Λόγω των ειδικών μέτρων για τον κορωνοϊό και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι
αθλούμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης στις
αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης με τίτλο:
«Αθλητισμός & COVID19 » στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf .

Κάποια σημεία των παραπάνω οδηγιών επικαιροποιούνται με τις παρούσες οδηγίες (όπως
π.χ. η χρήση αποδυτηρίων, οι ομαδικές προπονήσεις, η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων
κ.ά.), με βάση και τη συνολικότερη πορεία της επιδημίας στη χώρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310690793.


