
 

 

 

 

 

 

 Όραμά μας υπήρξε η δημιουργία μιας πρότυπης παιδικής 

κατασκήνωσης , όπου τα παιδιά θα περνούν ξέγνοιαστες 

διακοπές μέσα στη φύση… 

Μέσα στο καταπράσινο φυσικό περιβάλλον δημιουργήσαμε 

έναν μικρό παράδεισο για τα παιδιά, την Κατασκήνωση της 

Χαράς με σεβασμό στη φύση και στις παιδικές ανάγκες. Κάθε 

καλοκαίρι ανοίγουμε πανιά για μια χώρα παιχνιδιού και 

ανεμελιάς. Εκεί που χτίζονται μοναδικές φιλίες, εκεί που η 

χαρά, η δημιουργία, το παιχνίδι, βρίσκονται στο επίκεντρο των 

προσπαθειών μας. 

Τα χαμόγελα των παιδιών μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το 

έργο μας και να υποδεχτούμε και φέτος τους μικρούς μας 

κατασκηνωτές σ’ ένα μαγικό ταξίδι στην Κατασκήνωση της 

Χαράς.  

Στόχος μας είναι τα παιδιά να ζήσουν μια συναρπαστική 

κατασκηνωτική εμπειρία πλούσια σε παιχνίδι, χαρά, 

διασκέδαση και δημιουργική απασχόληση… 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μέσα από το ατελείωτο παιχνίδι, τις πλούσιες δραστηριότητες 

και τις καθημερινές δράσεις, το παιδί αφήνει την φαντασία του 

ελεύθερη και δημιουργεί μέσα από: 

 Θεατρικό Παιχνίδι 

 Ομαδικά Παιχνίδια 

 Μουσική 

 Εργαστήρια εικαστικών  

 Εργαστήρια Οικολογίας 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 Μουσικοχορευτικές βραδιές 

 Κυνήγι Θησαυρού 

 

 Α 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 5  ημερήσια γεύματα με γνώμονα την ποικιλία και 

ποιότητα γεύσεων 

 Σύγχρονες εγκαταστάσεις παρασκευής γευμάτων 

 Σπιτικό φαγητό με φρέσκα, αγνά κι επιλεγμένα υλικά 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 Παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

 Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και φαρμακείο 

 Ασφαλιστική κάλυψη  για όλα τα παιδιά. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 Φροντίδα και επιμέλεια των εγκαταστάσεων σε 

καθημερινή βάση και εξασφάλιση ενός υγιεινού 

περιβάλλοντος για τα παιδιά. 

 Βιολογικός καθαρισμός 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 

 24ωρη φύλαξη 

 

 



 

       ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ…. 

 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.                                                          

Τηλεφωνικό κέντρο : 22940-76644 και τηλέφωνο αρχηγείου : 22940-79970.                                                                                   

Ώρες επικοινωνίας καθημερινά (εκτός της πρώτης ημέρας) 12.30-14.45.                                                                                                   

Τα παιδιά μπορούν να φέρουν μαζί τους τηλεκάρτες για τη χρήση καρτοτηλεφώνων ή κινητό  που θα χρησιμοποιείται 

μόνο τις καθορισμένες ώρες επικοινωνίας. 

 

Άφιξη στην κατασκήνωση την 1η ημέρα έναρξης της περιόδου:  7.00-11.00.                                                      

Αποχώρηση των παιδιών την τελευταία ημέρα : 18:00-20:00.  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, και φέτος δε θα πραγματοποιηθεί επισκεπτήριο και η καθιερωμένη τελετή λήξης. 

 

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, διαφορετικά θα απαγορεύεται η έξοδος 

του κατασκηνωτή από τον χώρο. Σε περίπτωση που ασκεί την επιμέλεια ένας γονέας,  θα πρέπει να γνωστοποιείται 

στη Γραμματεία προσκομίζοντας την δικαστική απόφαση. 

 

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 προτείνονται  

κοντομάνικα μπλουζάκια  και σορτσάκια, 2 ζεύγη αθλητικά παπούτσια, ζακέτα ή φούτερ, πολλές κάλτσες και εσώρουχα, 

ένα μακρύ παντελόνι ή φόρμα, μαγιό, σαγιονάρες, καπέλο, γυαλιά,    2 αλλαξιές σεντόνια,  2 μαξιλαροθήκες, μαξιλάρι,  

πιτζάμες, πετσέτες (προσώπου, μπάνιου, θαλάσσης), σακούλες για τα άπλυτα. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

επαρκούν για όλο το διάστημα παραμονής των παιδιών στην Κατασκήνωση, καθώς δε θα μεσολαβήσει επισκεπτήριο 

των γονέων, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Σε ένα τσαντάκι: οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, φθειροσαμπουάν, σαμπουάν, αφρόλουτρο, αντηλιακό, φακό για 

νυχτερινές πορείες, ρακέτες πινγκ-πονγκ 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 (η σελίδα με τα εμβόλια) και η έγκαιρη 

ενημέρωση της κατασκήνωσης για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του παιδιού. 

 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

Σνακς, όπως πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα κ.λ.π. καθώς και αιχμηρά και πολύτιμα αντικείμενα,  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια !                                                                                                                                                                     

Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια προσωπικών και πολύτιμων ειδών.   


