
 

 

                                                           

 

INTERNATIONAL YOUTH CAMP 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ – ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

21-26 Ιουλίου 2014 

 
Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος 

International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 

Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Ελλάδα 

Παρακαλούμε για τις εγγραφές μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2014! 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

INTERNATIONAL YOUTH CAMP 

Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης – Ένας Παράδεισος 

Για Τους Λάτρεις Της Φύσης 

21-26 Ιουλίου 2014 

 

 

Ανακοινώνουμε το 2ο International Youth Camp που υλοποιείται  στα πλαίσια του έργου “Belasitsa 
Beyond Borders – Transboundary Cooperation along the Balkan Green Belt” με τη συμμετοχή νέων 
από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ. 

 

 

Πληροφορίες  

Το camp επικεντρώνεται στην ενεργή συμμετοχή των νέων σε δράσεις προστασίας της φύσης και 
αειφόρου ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την 
προστασία της φύσης, για την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών καθώς και για τον αειφόρο 
τουρισμό ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Επιπλέον, θα ενημερωθούν για τις δράσεις 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, θα έρθουν σε επαφή με την όμορφη φύση του Εθνικού 
Πάρκου και τους κατοίκους του. 

 

Το camp είναι χωρισμένο σε τριών ειδών δραστηριότητες: 

1. Ομιλίες σχετικά με την βιοποικιλότητα, την προστασία της φύσης και τον αειφόρο τουρισμό 

2. Δράσεις πεδίου όπως καθαρισμός της λίμνης, συντήρηση υποδομών 

3. Ξεναγήσεις σε ιστορικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά μέρη 

  

Όροι – Συνθήκες συμμετοχής 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι από 18-30 χρονών (προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές) 

 Ισάριθμες συμμετοχές από Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ 

 Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά 

 Διαμονή στον ξενώνα «Αρχοντικό» του Οικοπεριηγητή στο χωριό Κερκίνη (τα έξοδα 
καλύπτονται από το πρόγραμμα) 

 Διατροφή στον ξενώνα «Αρχοντικό» του Οικοπεριηγητή στο χωριό Κερκίνη (τα έξοδα 
καλύπτονται από το πρόγραμμα) 

 Απαραίτητος εξοπλισμός- αθλητικά παπούτσια και ενδυμασία 

 Κόστος συμμετοχής 25 ευρώ το άτομο για όλη την διάρκεια του camp 

 Τα μεταφορικά έξοδα για την άφιξη και αναχώρηση των συμμετεχόντων στο χώρο του camp 
θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Οι υπόλοιπες μετακινήσεις επιβαρύνουν τους διοργανωτές. 

 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα (5 από κάθε χώρα) 

 Το camp ξεκινάει στις 21Ιουλίου 2014, στις 11:00 το πρωί και λήγει στις 26 Ιουλίου 2014 στις 
12:00 το μεσημέρι. 

 

 

 

 



Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό Πάρκο Λίμνης κερκίνης 

Το όρος Μπέλες (Μπελάσιτσα) απλώνεται σε τρεις χώρες: την Βουλγαρία, την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ. 
Στην κορυφή Τούμπα (1880 m) τα τρία σύνορα ενώνονται. 

Το  Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του βουνού από ελληνικής 
πλευράς, τη λίμνη Κερκίνη, τμήμα του ποταμού Στρυμόνα και πάρα πολλά χωριά. Έχει πολλαπλή αξία 
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ευεργετικών υπηρεσιών τόσο στον 
άνθρωπο όσο και στην άγρια χλωρίδα και πανίδα. Το Εθνικό Πάρκο είναι συνδεδεμένο με την 
ανάπτυξη της περιοχής γιατί στηρίζει τόσο τις γεωργικές όσο και τις αλιευτικές δραστηριότητες των 
κατοίκων της περιοχής, παρέχει ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση κι 
επιστημονική έρευνα. 

 

Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες 

Χρυσάνθη Ιντζίδου (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, Ελλάδα) 

E-mail: intzidou@kerkini.gr 

Τηλ. 00302327028004 

Τηλεομ. 00302327028005 

 

 

Το παρόν International Youth Camp διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «Belasitsa Beyond Borders 
– Transboundary Cooperation along the Balkan Green Belt» που υλοποιείται από κοινού από το 
Ίδρυμα για την Βουλγαρική Βιοποικιλότητα (Bulgarian Biodiversiy Foundation– Branch Belasitsa), τη 
EuroNatur (Γερμανία), τη Διοίκηση του Φυσικού Πάρκου Belasitsa (Belasitsa Nature Park Directorate, 
Βουλγαρία), το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ελλάδα) και τη EA Planetum – Strumica (ΠΓΔΜ). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU. 
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REGISTRATION FORM (YOUTH CAMP, 21-26 JULY 2014) 

If you would like to participate, please fill in the form provided here and send it to: 

intzidou@kerkini.gr 

Not later than 10 June 2014! 

 

The participants will be chosen according to the submitted information in the 
registration form; we are searching for the young people most motivated to 

contribute to nature conservation. The chosen ones will be informed via e-mail by 
27 June 2014. 

 

1. Name ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Age ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Address ……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Phone number ………………………………………………………………………………………………… 

6. Occupancy ……………………………………………………………………………………………………… 

7. Main interests 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Are you a vegetarian? ……………………………………………………………………………………… 

9. Specific requirements  

Please specify if you have specific health, food or other requirements. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Additional information 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Language skill in English  (1 - excellent; 5 - basic) 

 

Language  Reading Speaking Writing 

 English    

 

12. Motivation letter 



Please describe your motives to take part in the camp. What do you expect, how 

it will be useful for you and in what way you can contribute, etc. Use as much 
space as you need. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Declaration and commitment 

Please send this signed and scanned to: intzidou@kerkini.bg 

 

I am fully aware that my participation in this activity is a huge investment of the 

organizers (in terms of logistic, finances, time and personal involvement of all people 
engaged) in my personal learning experience. 

1. I declare that the information provided in my application is true and I commit 

myself to participate actively in the whole duration of the project.  

2. I promise to share the experiences gained with other fellows from my sending 

organization and/ or other persons in my professional / private / volunteer 
environment. 

3. I declare to implement learned experience at the local level. 

4. I promise attending the youth camp in full, with no late arrival and early 
departure or leaving sessions. 

 

I read and understood text of the declaration. 

 

Signature /Full Name 
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