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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 20/6 έως 24/6 με τιμή συμμετοχής 40€.
2. Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ Γυμνασίου από 11/7 έως 18/7 με τιμή συμμετοχής 80€.
3. Γ΄ Γυμνασίου & Λυκείου από 18/7 έως 28/7 με τιμή συμμετοχής 100€.

II.

Για Κορίτσια:

1. Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού από 24/6 έως 1/7 με τιμή συμμετοχής 80€.
2. 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.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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 13-06-2022
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ.

2.

Κατόπιν, συμπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και καταβάλεται
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 των
δηλωθέντων παιδιών 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.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 22 Μαΐου έως το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 13
Ιουνίου ε.έ.

5.

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.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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