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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 51 /  24 -01-2019 
 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

1η ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής & Πολιτιστικής Διάπλασης σας προτείνει να γυμναστείτε στις 

καλύτερες εγκαταστάσεις της Αθήνας, στο Ο.Α.Κ.Α. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ), συμμετέχοντας στις πιο σύγχρονες μεθόδους προπόνησης με τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα! 
 

Το ΟΑΚΑ37 σας προσφέρει : 
 

Δωρεάν εγγραφή (όφελος 30 €) και έκπτωση 30% - 50% αποκλειστικά για τα μέλη του σωματείου 

μας και των οικογενειών τους στα προγράμματα: 

  
•  Personal Training one to one & small group (6 hrs) 

•  Indoor Cycling - SPINNING®      

•  Indoor Rowing Concept2®· (κωπηλασία κλειστού χώρου)     

•  TRX Functional Training (κυκλική προπόνηση) 

•  CrossFit 

•  CyBox (Cycling + Boxing) 

•  Yoga - Pilates 

•  Running Club, K1 OAKA (στίβος) 
 

με μόνο 89 €/δίμηνο για τα Ομαδικά και 70 € τα Personal/Group Personal.  
 

Στην ιστοσελίδα www.oaka37.com θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για                                  

την ενημέρωσή σας.   

Επιπλέον σε όλα τα μέλη του ΟΑΚΑ37 παρέχεται Δωρεάν εγγραφή και ειδικές προνομιακές τιμές  

στα παιδικά τμήματα κολύμβησης και πόλο στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού στο                     

Ολυμπιακό κολυμβητήριο! 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Η προσφορά ισχύει για περιορισμένες θέσεις και στα διαθέσιμα προγράμματα. Αλλαγές στα 

προγράμματα και τις ώρες τους γίνονται χωρίς ενημέρωση. 

Για περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες στον κ Νίκο Χρυσάφη, Strength & Conditioning Spec. 

NASM, AZ,  CF-L1, CPT, CF-Kids, CGT 

T | +306973011000 | +30 2106890001 E | info@oaka37.com  W | www.oaka37.com 
 

2η ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

Το Mini Tennis Club παρέχει στα παιδιά των μελών μας τις εξής προσφορές: 
 

Έκπτωση 20% στα μηνιαία κόστη, η οποία θα διαρκέσει για τον πρώτο χρόνο συμμετοχής στα 

προγράμματα μας! 
 

Κόστος μαθημάτων (προ έκπτωσης) 

• 1-8 ετών: 1 φορά/εβδ. 40 €/μήνα και 2 φορές/εβδ. 70 €/μήνα 

• Εγγραφή: 25 € 
 

Στόχος είναι η μύηση όλο και περισσότερων παιδιών στον κόσμο του τένις, μέσω των 

πρωτοποριακών αθλητικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων. Τμήματα:  
 

2-3 ετών: Το μάθημα γίνεται με διαδραστικό τρόπο με τη συμμετοχή των γονέων. Τα παιδιά από 

νεαρή ηλικία έρχονται σε επαφή με το τένις με διασκεδαστικό τρόπο προάγοντας τη σωματική και 

ψυχική υγεία και ωριμάζουν ψυχοκινητικά. 

4-5 ετών: Τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά χτυπήματα του τένις (forehand, backhand, servis, volle) 

καθώς και τους κανόνες του παιχνιδιού. 

6-8 ετών: Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν ανταλλαγές μεταξύ τους στα Mini Tennis Courts και 

προετοιμάζονται για την ομαλή ένταξη τους στα κανονικού μεγέθους Courts έχοντας όλα τα εφόδια 

και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. 
 

Το Mini Tennis Club διαθέτει ολοκαίνουργια κλειστή αίθουσα προπονήσεων και αποδυτήρια για τους 

μικρούς μας φίλους. Η κλειστή αίθουσα  δίνει το πλεονέκτημα, να μην χρειάζεται να ακυρωθεί 

κάποιο μάθημα λόγω καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους!  Οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων 446, Αγία Παρασκευή (είσοδος από Στρ. Μαρούλη 7). 
 

Για επικοινωνία κ. Πετρόπουλος, στο τηλέφωνο: 210 6014245 

 

 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 


