ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΈΤΟΣ 2022)

Αγαπητοί μας γονείς,
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, για τα κορίτσια, θα λειτουργήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι:

i.
ii.

Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού από 24/6 έως 1/7 με τιμή συμμετοχής 80€.
Γυμνασίου & Λυκείου από 1/7 έως 11/7 με τιμή συμμετοχής 100€.

➢ Ως τάξη λογίζεται αυτή που θα πάει το παιδί κατά το επόμενο σχολικό έτος
(2022 -2023).
➢ Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αποχωρήσει νωρίτερα από τη λήξη της
κατασκηνωτικής περιόδου δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων.
➢ Εκπτώσεις στις τιμές συμμετοχής θα γίνονται σε συνεννόηση με τους ιερείς των
Ενοριών.
➢ Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 22 Μαΐου έως το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 13 Ιουνίου
ε.έ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2022
1. Για να συμμετέχει κάποιο παιδί στην Κατασκήνωση θα πρέπει να συμπληρώσει
την ηλεκτρονική φόρμα Κατασκηνωτή/τριας η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα
της Μητρόπολης «www.imflorinas.gr», από 22-05-2022 έως και 13-062022 ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ.
2. Κατόπιν, συμπληρώνετε την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και καταβάλετε
ολόκληρο το χρηματικό ποσό για την οριστική κατοχύρωση της θέσης του
παιδιού στην Κατασκήνωση.
3. Έπειτα, θα ακολουθήσει συνάντηση - σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί - με
την υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον του ενός από τους δύο γονείς του/των

δηλωθέντων παιδιού/ών με σκοπό την ενημέρωση για την κατασκήνωση και
τα τυχόν υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα τηρηθούν, δεδομένου ότι μέχρι
στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς το ισχύον υγειονομικό
πλαίσιο στις κατασκηνώσεις.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή των κοριτσιών στην Κατασκήνωση
στην περίοδο των κοριτσιών αποτελεί το ντύσιμο με φούστα ή φόρεμα. Δεν
επιτρέπονται μπλουζοφορέματα, αμάνικα μπλουζάκια, τιραντάκια. Για τις τυχόν
κρύες ημέρες οι κατασκηνώτριες ας προμηθευτούν χοντρό καλσόν.
5. Για την ΩΦΕΛΕΙΑ του παιδιού σας αλλά και τη δική σας, ως ΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ

ορίζεται

η

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΤΗΣ
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Η παρουσία σας όπως και άλλων συγγενικών
προσώπων δημιουργεί πληθώρα αρνητικών συνεπειών πρωτίστως στο παιδί και
κατόπιν σε όλους τους άλλους. Επιπλέον εμποδίζετε την προσαρμογή του παιδιού
σας στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Είναι τόσες λίγες οι μέρες, που θα έχετε
κοντά σας τα παιδιά σας πολύ γρήγορα. Θα σας περιμένουμε με χαρά στην λήξη
της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου για να χαρείτε τα παιδιά σας και να
ξεναγηθείτε στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης.
6. Η πύλη της Κατασκήνωσης θα παραμένει συνέχεια κλειστή και ό,τι πράγματα
θα έχουν ανάγκη τα παιδιά σας θα μπορείτε με το όνομα και την ομάδα να τa
αφήνετε στους υπεύθυνους της Κατασκήνωσης για να δοθούν στα παιδιά σας.
7. Δεν

επιτρέπονται

κινητά

τηλέφωνα,

γουόκμαν,

mp3

και

κάθε

είδους

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Καλό θα ήταν να τα πάρετε μαζί σας πριν φύγετε από
την Κατασκήνωση, για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση.
8. Δεν επιτρέπονται κάθε είδους τρόφιμα, εκτός από χυμούς και νερά, για να
ωφεληθούν τα παιδιά και στον τομέα του φαγητού. Πατατάκια, σοκολάτες κ.α.
θα συγκεντρώνονται από τους ομαδάρχες για το «πάρτι» που θα κανονίσει η
κάθε ομάδα, με σκοπό να τα μοιραστούν με τους φίλους τους. Είναι άδικο κάποια
παιδιά να έχουν ξεχωριστά φαγώσιμα και κάποια όχι. Κυλικείο δεν υπάρχει, το
φαγητό είναι καλό και αρκετό.
9. Καλό είναι να μην παίρνετε τηλέφωνο στην Κατασκήνωση και ζητάτε το παιδί
σας, γιατί το αποσπάτε από το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης. Υπάρχει
καρτοτηλέφωνο και θα μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν μαζί σας.

ΚΑΛΗ

ΑΝΤΑΜΩΣΗ!!!

