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Με στόχο την αξιολόγηση, την ανάδειξη ταλέντων, την εκπαίδευση και βελτίωσή τους, καθώς και την προώθησή τους σε Ομάδες
και Ακαδημίες στην Ευρώπη, η Αγγλική εταιρεία Sports Management-Agency, MGC SPORTS, που εδρεύει στο Λονδίνο,

οργανώνει μια άνευ προηγουμένου διοργάνωση.

 

Για ένα 4ήμερο από 29 Μαρτίου 2020 έως και 1 Απριλίου 2020, επιλεγμένοι νεαροί ποδοσφαιριστές μέσα από τις ως τώρα
αξιολογήσεις που έχει διενεργήσει και συνεχίζει να διενεργεί, η MGC SPORTS στην Ελλάδα και Κύπρο, έχουν κληθεί να
συμμετάσχουν στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE.

 

Ήδη τα γκρουπ των συμμετεχόντων ηλικιακών κατηγοριών έχουν ξεκινήσει να συμπληρώνονται από την MGC SPORTS και τα
ταλέντα της Ελλάδας και Κύπρου, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Λονδίνο της Αγγλίας, για να αξιολογηθούν, να
προπονηθούν και κάποιοι από αυτούς, ίσως επιλεγούν από αγγλικές ομάδες.

 

Η αποστολή θα μείνει σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο και οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα προπονηθούν στο προπονητικό κέντρο της
Ακαδημίας της Τότεναμ το Tottenham Hotspur Football Club Training Ground. https://goo.gl/maps/KhfyMc1XMMeR3eMf6. Το
προπονητικό κέντρο των «Σπερς» της Τότεναμ εκτείνεται σε 77 στρέμματα και αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα, όχι μόνο
στην Αγγλία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει χώρους προετοιμασίας των αθλητών, πισίνα και υδροθεραπεία, κέντρο
αποκατάστασης, γυμναστήριο και αθλητικές σουίτες σε εξάστερο ξενοδοχείο. Διαθέτει 18 γήπεδα τα έξι εκ των οποίων είναι στη
διάθεση της πρώτης ομάδας για τις προπονήσεις της.

 

Οι αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, θα διεξαχθούν στο Coles Park Stadium της Haringey Borough FC

https://goo.gl/maps/SzHRbq8zPVBvDDMW6

 

Συνοπτικά, τα ελληνόπουλα θα προπονηθούν και θα αξιολογηθούν 2 φορές από προπονητές της Ακαδημίας της Τότεναμ, θα
δώσουν 2 φιλικούς αγώνες με αγγλικές ομάδες ανάλογου επιπέδου, θα επισκεφτούν το νέο γήπεδο της Τότεναμ το Tottenham

Hotspur Stadium https://goo.gl/maps/kVwSf6D9HjwySRVF7 και την πόλη του Λονδίνου και θα ζήσουν
την απόλυτη εμπειρία του Αγγλικού ποδοσφαίρου.



Κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων, έχουν προσκληθεί από τη MGC SPORTS, να αξιολογήσουν τους νεαρούς Έλληνες
ποδοσφαιριστές σκάουτερ των παρακάτω ομάδων του Λονδίνου:

 

Τότεναμ (Tottenham Hotspur) 

Γουέστ Χαμ (West Ham United FC), 

Φούλαμ (Fulham FC)

Κρίσταλ Πάλας (Crystal Palace FC)

ΚΠΡ (Queens Park Rangers, QPR) 

Ρέντινγ (Reading FC) 

Λέιτον Όριεντ (Leyton Orient FC), 

Μπάρνετ (Barnet FC)

 

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα αξιολογηθούν εκτενώς από τις παραπάνω ομάδες και όσοι επιλεχθούν απ’ αυτές, θα έχουν την
ευκαιρία να τους προταθεί να υπογράψουν έως και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο.

 

Υποτροφία σπουδών σε Αγγλικά κολλέγια
 
Πέραν των ομάδων αυτών, το παρόν θα δώσουν και προπονητές από Κολλέγια συνεργαζόμενα με Αγγλικές ομάδες ποδοσφαίρου,

για αξιολόγηση ποδοσφαιριστών 15-19 ετών. Οι ποδοσφαιριστές που θα επιλεγούν από τους προπονητές των κολλεγίων, θα
έχουν την ευκαιρία να λάβουν έως και μια πλήρη υποτροφία σπουδών από τα κολλέγια αυτά.



Δικαίωμα συμμετοχής για ένταξη στην αποστολή που θα δημιουργηθεί για το NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE,

έχουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γεννημένοι τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009, 2010.

 

Πέραν των ποδοσφαιριστών, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να ενταχθούν στο γκρουπ, τόσο οι γονείς, όσο
και συγγενείς και φίλοι των αθλητών, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος θέλει να ζήσει την εμπειρία ως θεατής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του γκρουπ, για το NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ 1 (ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Αναχώρηση από την Αθήνα
• Άφιξη στο Λονδίνο
• Μεταφορά στο ξενοδοχείο και εγκατάσταση
• Ανάλογα με την άφιξη της πτήσης από Αθήνα στο Λονδίνο, επίσκεψη στο γήπεδο Tottenham Hotspur Stadium. Το Tottenham

Hotspur Stadium είναι ένα αξιοθέατο που πρέπει να δείτε! Θα περιηγηθείτε στο νέο γήπεδο, της Τότεναμ θα περπατήσετε μέσα
στη σήραγγα που βγαίνουν οι παίκτες, θα πατήσετε το χορτάρι στο γήπεδο, θα δείτε τις εξέδρες, τη μικτή ζώνη, το αμφιθέατρο,

τα αποδυτήρια και θα βγάλετε πολλές φωτογραφίες.

Δείπνο και διανυκτέρευση



ΗΜΕΡΑ 2 (ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Πρωινό 

• Πρωί: Περιήγηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Τότεναμ. Προπόνηση με προπονητές από την Ακαδημία της Τότεναμ

στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ.

• Μεσημεριανό 

• Απόγευμα: Ανταγωνιστικοί φιλικοί αγώνες, εναντίον  Αγγλικών αντιπάλων αντίστοιχων ηλικιακών κατηγοριών. Αξιολόγηση των
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων από σκάουτερ των ομάδων Τότεναμ, Γουέστ Χαμ,  Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ,

Ρέντινγ, Λέιτον Όριεντ, Μπάρνετ.

• Δείπνο και διανυκτέρευση

ΗΜΕΡΑ 3 (ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Πρωινό.

• Πρωί: Προπόνηση με προπονητές από την Ακαδημία της Τότεναμ στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ.

• Γεύμα 

• Απόγευμα: Ανταγωνιστικοί φιλικοί αγώνες, εναντίον  Αγγλικών αντιπάλων αντίστοιχων ηλικιακών κατηγοριών. Αξιολόγηση των
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων, από σκάουτερ των ομάδων Τότεναμ, Γουέστ Χαμ,  Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ,

Ρέντινγ, Λέιτον Όριεντ, Μπάρνετ.

• Δείπνο και διανυκτέρευση



ΗΜΕΡΑ 4 (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
 

• Πρωινό στο ξενοδοχείο.

• Check out και αναχώρηση για το αεροδρόμιο
• Μεταφορά στο αεροδρόμιο 

• Αναχώρηση για Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΗΜΕΡΑ 1 (ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Αναχώρηση από την Αθήνα
• Άφιξη στο Λονδίνο 

• Μεταφορά στο ξενοδοχείο και εγκατάσταση
• Επίσκεψη στο γήπεδο Tottenham Hotspur Stadium. Το Tottenham Hotspur Stadium είναι ένα αξιοθέατο που πρέπει να δείτε!

Θα περιηγηθείτε στο νέο γήπεδο, της Τότεναμ θα περπατήσετε μέσα στη σήραγγα που βγαίνουν οι παίκτες, θα πατήσετε το
χορτάρι στο γήπεδο, θα δείτε τις εξέδρες, τη μικτή ζώνη, το αμφιθέατρο, τα αποδυτήρια και θα βγάλετε πολλές φωτογραφίες.

• Δείπνο και διανυκτέρευση

ΗΜΕΡΑ 2 (ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Πρωινό 

• Πρωί: Παρακολούθηση της Προπόνησης, με προπονητές από την Ακαδημία της Τότεναμ

• Μεσημεριανό 

• Απόγευμα: Παρακολούθηση των Φιλικών Αγώνων των ηλικιακών γκρουπ, με Αγγλικές ομάδες, αντίστοιχης ηλικιακής
κατηγορίας. Αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων από σκάουτερ των ομάδων Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, 

Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ, Ρέντινγ, Λέιτον Όριεντ, Μπάρνετ.

• Δείπνο και διανυκτέρευση



ΗΜΕΡΑ 3 (ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ)
 

• Πρωινό.

• Πρωί: Παρακολούθηση της Προπόνησης, με προπονητές από την Ακαδημία της Τότεναμ

Γεύμα 

• Απόγευμα: Παρακολούθηση των Φιλικών Αγώνων των ηλικιακών γκρουπ, με Αγγλικές ομάδες, αντίστοιχης ηλικιακής
κατηγορίας. Αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων από σκάουτερ των ομάδων Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, 

Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ, Ρέντινγ, Λέιτον Όριεντ, Μπάρνετ.

• Δείπνο και διανυκτέρευση

Μόνο για συνοδούς

ΗΜΕΡΑ 4 (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
 

• Πρωινό στο ξενοδοχείο.

• Check out και αναχώρηση για το αεροδρόμιο
• Μεταφορά στο αεροδρόμιο
• Αναχώρηση για Αθήνα

Για τους συνοδούς υπάρχει η δυνατότητα, με επιπλέον χρέωση, να πραγματοποιηθεί στις ελεύθερες ώρες δημιουργία γκρουπ,

για μετακίνηση και ξενάγηση στο Λονδίνο και στα καταστήματα της πόλης,  καθώς και βραδινής εξόδου.



Οι επιθυμούντες να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής στο Λονδίνο, είτε πριν είτε μετά τη διοργάνωση, μπορούν να το
αιτηθούν  από την MGC SPORTS, για να υπάρξει η σχετική μέριμνα, ώστε να ικανοποιηθούν από την εταιρεία οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

Μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής στο Λονδίνο

ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ
 

1. Η MGC Sports Ltd δεν εκδίδει αεροπορικά εισιτήρια και οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία ή
οπουδήποτε αλλού επιθυμούν, κατά μόνας, για την έκδοσή τους.

2. Ωστόσο, για την εύρυθμη δημιουργία του γκρουπ των συμμετεχόντων στην αποστολή, και την παραλαβή και ένταξη στο
γκρουπ, των ανήλικων μη συνοδευόμενων αθλητών, η MGC SPORTS έχει κάνει κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων σε
συνεργαζόμενο τουριστικό πρακτορείο, ώστε να συγκροτηθεί σε συγκεκριμένη ώρα το γκρουπ της αποστολής, στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και να ταξιδέψει για Λονδίνο.

3. Η συγκρότηση του γκρουπ, που θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για το NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της MGC

Sports Ltd, θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2020. Η καταλυτική ώρα συγκέντρωσης, ορίζεται το αργότερο σε 2,5 ώρες πριν την
αναχώρηση του αεροσκάφους, με το οποίο η MGC Sports Ltd θα έχει κάνει κρατήσεις, στο συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο.

3. Μετά την άφιξη στο Λονδίνο, το γκρουπ αυτό θα μετακινηθεί με λεωφορεία της εταιρείας από το αεροδρόμιο προς το
ξενοδοχείο. Το ίδιο θα συμβεί και την ημέρα επιστροφής όπου το γκρουπ αυτό θα μετακινηθεί με λεωφορεία της εταιρείας από
το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο Λονδίνου για την πτήση για Αθήνα.

Για να ενταχθείτε στο γκρουπ εκδώστε το αεροπορικό σας εισιτήριο από Αθήνα για Λονδίνο με επιστροφή, στο συνεργαζόμενο
με την εταιρεία τουριστικό πρακτορείο, παρακάτω: 

 

All Travel Services 

Tel: (+30) 2103315750 

Email: info@alltravelservices.com.gr 

https://www.alltravelservices.com.gr

 



2. Όποιος συμμετέχοντας επιθυμεί βέβαια, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ταξιδέψει ανεξάρτητα, με άλλη πτήση για Λονδίνο,

διαφορετική από αυτή που θα ταξιδέψει το γκρουπ που θα οργανώσει η MGC Sports. Αυτός θα ενταχθεί στο γκρουπ στο
ξενοδοχείο στο Λονδίνο και θα απενταχθεί από το γκρουπ, πάλι από το ξενοδοχείο στο Λονδίνο, πριν την αναχώρηση του
γκρουπ από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και το ταξίδι επιστροφής

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 

Οι θέσεις των ποδοσφαιριστών στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, που διοργανώνει η MGC SPORTS, είναι
περιορισμένες ανά ηλικία και είναι σύμφωνες με τις σχετικές προτάσεις για συμμετοχή, των επίσημων scouter της εταιρείας
στην Ελλάδα.

 

Για να κατοχυρώσει ο συμμετέχων τη θέση του, θα πρέπει να κάνει την εγγραφή του ηλεκτρονικά (στο κάτω μέρος του άρθρου)

και έως 23 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο, να έχει καταθέσει προκαταβολή 250 ευρώ με αποστολή εμβάσματος (κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας) MGC SPORTS.

 

Το υπόλοιπο ποσό, μπορεί να εξοφληθεί ολόκληρο έως 3 Ιανουαρίου 2020 ή σε έως 4 δόσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στους ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE
 

Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε ποδοσφαιριστή που θα επιλεγεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο Λονδίνο, ξεκινά από 995€. Το
όλο ταξίδι είναι πλήρες και περιέχει όσα αναφέρονται στο πρόγραμμα δηλαδή συνοπτικά, διαμονή, πλήρη διατροφή,

ξεναγήσεις, μετακινήσεις εντός Λονδίνου, επίσκεψη στο γήπεδο της Τότεναμ, ρουχισμός προπονήσεων-αγώνων, 2 προπονήσεις
και 2 αγώνες. (Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Λονδίνο-Αθήνα).

Περισσότερες λεπτομέρειες για το κόστος συμμετοχής για τον ποδοσφαιριστή και τον τρόπο εξόφλησης (προκαταβολή, δόσεις
κλπ), δείτε στους ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (Click here for players).

 

http://mgcsports.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/Players-.pdf


Για τους συνοδούς η τιμή συμμετοχής ξεκινά από 819€. Το όλο ταξίδι είναι πλήρες και περιέχει όσα αναφέρονται στο
πρόγραμμα, δηλαδή συνοπτικά, διαμονή, πλήρη διατροφή, ξεναγήσεις, μετακινήσεις εντός Λονδίνου, επίσκεψη στο γήπεδο της
Τότεναμ, παρακολούθηση 2 προπονήσεων και 2 αγώνων των παιδιών. (Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά
εισιτήρια Αθήνα-Λονδίνο-Αθήνα).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το κόστος συμμετοχής του συνοδού και τον τρόπο εξόφλησης (προκαταβολή, δόσεις κλπ), δείτε
στους ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Click here for parents).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

Όλες οι πληρωμές από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβληθούν στην εταιρεία, με αποστολή εμβάσματος (κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας).

 

Στην κατάθεση του εμβάσματος, ο συμμετέχων πρέπει να αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης το ΕΠΩΝΥΜΟ και το
ΟΝΟΜΑ του συμμετέχοντα ποδοσφαιριστή ή συνοδού και να αποστείλει το απόκομμα της συναλλαγής με την τράπεζα, στο
email της εταιρείας trialseurope@mgcsports.com ή με Viber, ή με WhatsApp στο  (+30) 694 29 39 260

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MGC SPORTS LTD 
 

BANK: NATWEST 

IBAN: GB58NWBK60400532281080 

BIC: NWBKGB2L

 

 

http://mgcsports.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/parents.pdf


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

MGC SPORTS LTD

Address: 2 Wythburn Court, 34 Seymour Place, W1H 7 NS London UK

Tel.: (0030) 694 29 39 260 (Πάνος Γαγλίας – Επίσημος εκπρόσωπος της MGC SPORTS στην Ελλάδα).

Tel.: (0030)  694 76 85 922 (Γιάννης Βαλμάς – Σύμβουλος διοργάνωσης)

Tel.: 0044 77 999 16 444 (MGC Sports LTD)

Email:  trialseurope@mgcsports.com

Website: https://mgcsports.co.uk/


