ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
e-mail: neotitaimfpe@gmail.com

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Γενικές Πληροφορίες για τις Κατασκηνωτικές Περιόδους 2021

Με

τη

χάρη

του

Θεού

και

την

εμπνευσμένη

πατρική

καθοδήγηση

του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου, θα λειτουργήσουν και φέτος οι
Κατασκηνώσεις της Ιεράς

Μητροπόλεώς μας, στους μαγευτικούς χώρους της

Πρώτης Φλωρίνης σε ένα ασφαλές περιβάλλον τηρουμένων όλων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για την αποφυγή διασποράς της Covid-19.
Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι:

I.

Για Αγόρια:
1. Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικού από 28/6 έως 30/6 με τιμή συμμετοχής 30€.
2. Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ Γυμνασίου από 14/7 έως 18/7 με τιμή συμμετοχής
50€.
3. Γ΄ Γυμνασίου & Λυκείου από 14/7 έως 21/7 με τιμή συμμετοχής 80€.

II.

Για Κορίτσια:
1. Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού από 3/7 έως 7/7 με τιμή συμμετοχής 50€.
2. Γυμνασίου & Λυκείου από 3/7 έως 10/7 με τιμή συμμετοχής 80€.
 Ως τάξη λογίζεται αυτή που θα πάει το παιδί κατά το επόμενο σχολικό έτος
(2021 -2022).
 Εκπτώσεις στις τιμές συμμετοχής θα γίνονται σε συνεννόηση με τους ιερείς
των Ενοριών.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ COVID-19

1.

Εφαρμογή

όλων των μέτρων

για τον

περιορισμό

της

Covid-19

όπως

περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2660/τ.
Β΄/18-06-2021) η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο.
2.

Επιπλέον των αναγραφομένων στο ΦΕΚ θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της
Κατασκήνωσης

τεστ

ανίχνευσης

Covid-19

στο

τέλος

όλων

των

κατασκηνωτικών περιόδων.
3.

Για την οριστική κατοχύρωση της θέσης απαιτείται α) η καταβολή του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού στον υπ΄ αριθμ. 484/296048-60 Λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας (IBAN: GR9101104840000048429604860) με την
επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Φ» το αργότερο τρεις
ημέρες

πριν

την

έναρξη

της

κάθε

περιόδου

και

η

αναγραφή

του

ονοματεπώνυμου του καταθέτη για την έκδοση του αντίστοιχου Παραστατικού
ή η γνωστοποίηση κωδικού εφόσον υπάρχει από τον ΟΑΕΔ και β) η
συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα για την συμμετοχή του
παιδιού του στην κατασκήνωση.
4.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της νεότητας και η
πρωτότυπη θα προσκομισθεί μαζί με την Δήλωση του τεστ κατά την ημέρα
προσέλευσης.

5.

Τα απαραίτητα είδη για κάθε περίοδο αναγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση
Συμμετοχής.

6.

Φέτος λόγω της Covid-19 δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκδρομή με
λεωφορείο, δεν θα υπάρξει γιορτή λήξης για τους γονείς ούτε και επισκεπτήριο
λόγω του μικρού αριθμού των κατασκηνωτικών περιόδων.

7.

Το τηλέφωνο της Κατασκήνωσης για επικοινωνία είναι το 2385092555.

8.

Πληροφορίες

μπορείτε

να

βρείτε

στην

ιστοσελίδα

της

Μητρόπολης

«www.imflorinas.gr», στο τηλέφωνο 2385044792 και το e-mail του Κέντρου
Νεότητας «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» «neotitaimfpe@gmail.com» αντίστοιχα.
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ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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