
  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

   

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                             ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  
               Για τους γονείς... 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι τόσο η αμέριστη συμπαράσταση και ουσιαστική υποστήριξη 

των γονέων στο παιδί που αυτονομείται σταδιακά, όσο η καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που το αναλαμβάνουν. 

Υπάρχουν απλοί και βασικοί κανόνες για να επιτύχουμε πιο εύκολα την προσαρμογή του παιδιού: 

 Η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα τις πρώτες μέρες αποσπά τα παιδιά από το πρόγραμμά τους 

και δυσκολεύει τη διαδικασία προσαρμογής. 

 Για ό,τι σας προβληματίζει επικοινωνείτε  με τους υπεύθυνους.  

 Τηλέφωνο κέντρου : 22940-76644 και τηλέφωνο αρχηγείου : 22940-79970 

 Ώρες επικοινωνίας καθημερινά 12.30-14.45. Προτείνεται η αποφυγή επικοινωνίας τις 2 πρώτες ημέρες, προκειμένου 

να διευκολύνετε την ομαλή προσαρμογή των παιδιών. 

 Τα παιδιά μπορούν να φέρουν μαζί τους τηλεκάρτες για τη χρήση καρτοτηλεφώνων 

 Άφιξη στην κατασκήνωση την ημέρα έναρξης 8.30-10.30 π.μ. . 

 Ημέρα επισκεπτηρίου Σάββατο και ώρες 17.30-19.30. Πριν την αναχώρησή σας, παραδίδεται στην έξοδο συμπληρωμένο 

το έντυπο αξιολόγησης. 

 Σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού, πριν τη λήξη της περιόδου, παρακαλείσθε να αναγράφεται στην κάρτα εισόδου, 

την οποία παραδίδετε στους υπεύθυνους της Κατασκήνωσης,  το λόγο αποχώρησης. 

 Η  τελική εκδήλωση κάθε περιόδου γίνεται  κάθε δεύτερη Τετάρτη (δωδέκατη ημέρα) και ώρα 20.00 . 

 Αναχώρηση από την κατασκήνωση  μετά το τέλος της γιορτής. 

 Η προσέλευση και η αποχώρηση ή η προσωρινή άδεια του κατασκηνωτή θα πραγματοποιείται μόνο από τον Γονέα - 

Κηδεμόνα του παιδιού με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα προσκομίζεται στην Γραμματεία εξουσιοδότηση του Γονέα - Κηδεμόνα θεωρημένη 

από αρμόδια Αρχή, διαφορετικά θα απαγορεύεται η έξοδος του κατασκηνωτή από το χώρο. Σε περίπτωση που έχει 

οριστεί ένας Κηδεμόνας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Γραμματεία με νόμιμα έγγραφα. 

  Σε περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής ή ιστορικού υγείας του παιδιού, υποχρεούστε να το δηλώνετε κατά την 

προσέλευση στον γιατρό της Κατασκήνωσης 

 Για την άνετη παραμονή του το παιδί σας χρειάζεται, εκτός από το ρουχισμό της επιλογής του: 

Σε μια μαλακή βαλίτσα ή σάκο: αθλητικά κοντομάνικα και σορτσάκια, 2 ζεύγη αθλητικά παπούτσια, φούτερ ή πουλόβερ, 

πολλές κάλτσες και εσώρουχα, ένα μακρύ παντελόνι, μαγιό, σαγιονάρες, καπέλο, γυαλιά, σεντόνια, μαξιλάρι,  2 

μαξιλαροθήκες, πιτζάμες, πετσέτες (προσώπου, μπάνιου, θαλάσσης), σακούλες για τα άπλυτα. 

     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: 

 Σε ένα τσαντάκι: οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, φθειροσαμπουάν, σαμπουάν, σφουγγάρι μπάνιου, αντηλιακό, φακό 

για νυχτερινές πορείες, και πάντα παγούρι ή μπουκάλι για νερό.  

Όλα τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι μαρκαρισμένα με το όνομα του παιδιού. 

 Απαραίτητη είναι η φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του παιδιού (τη σελίδα με τα εμβόλια) και η έγκαιρη ενημέρωση 

της κατασκήνωσης για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του παιδιού. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 

 Ρακέτες πινγκ-πονγκ, βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

Αιχμηρά και πολύτιμα αντικείμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια ! Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια 

προσωπικών και πολύτιμων ειδών.  Ακόμη Μη δίνετε τρόφιμα στα παιδιά σας  στο επισκεπτήριο, γιατί η αποθήκευσή 

τους ενέχει τον κίνδυνο αλλοίωσης 

                                                                                                         

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

 


