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Είμαι γονιός και το παιδί μου 

θα συμμετέχει στην «Κατασκήνωση εν δράσει»! 2022 

 

Να μην ξεχάσω: 

1. Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο 09 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 

10 Ιουλίου 2022! Τα παιδιά που το αποφασίζουν είναι καλό να 

συμμετέχουν και τις δύο ημέρες!  

2. Η τιμή για την συμμετοχή ορίζεται στο συμβολικό ποσό των δέκα ευρώ 

(10,00€) ανά παιδί! 

3. Για την συμμετοχή των παιδιών πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ α) να 

συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Α, Β ΔΗΜ. 2022», β) να προσκομισθεί από τον κηδεμόνα από τον 

κηδεμόνα η Υπεύθυνη Δήλωση Συμετοχής, και το ερωτηματολόγιο για 

τον covid-19, γ) να υπάρχει αρνητικό rapid-test 24 – 48 ωρών και δ) 

να καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.  

4. Η προσέλευση των παιδιών το Σάββατο 09/07, θα γίνει στις 10:00π.μ. 

και η αποχώρηση στις 6:00μ.μ. στον χώρο της Κατασκήνωσης, με 

μεταφορικό μέσο των γονέων. 

5. Αν υπάρξει κάποιος ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του Κέντρου Νεότητας 

(2385044792). 

6. Καθημερινά τα παιδιά χρειάζεται να έχουν μαζί τους: 

 

 Σακίδιο για τον ώμο 

 ΚΑΠΕΛΟ (επίσης, αν χρησιμοποιούν αντηλιακό – γυαλιά ηλίου) 

 Μια αλλαξιά ρούχα 

 Πετσέτα προσώπου 

 Ένα μπουκαλάκι νερό 

 Σεντόνι 

 Μαξιλαροθήκη 

 Ομπρέλα (σε περίπτωση βροχής) 
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7. Τα παιδιά ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:  

 Χρηματικά ποσά 

 Κοσμήματα 

 Κινητά Τηλέφωνα 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Τέτοια αντικείμενα θα παραδίδονται στο αρχηγείο προς φύλαξη! 

8. Κατά την παραμονή των παιδιών θα προσφερθεί από την Κατασκήνωση 

Δεκατιανό, Μεσημεριανό και Απογευματινό.  

9. Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, 8πμ – 10πμ, θα υπάρξει εκκλησιασμός 

για τα παιδιά στον Ναό της Κατασκήνωσής μας (Αγίων Νικολάου 

και Θαλλελαίου). Καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν ετοιμαστεί να 

κοινωνήσουν. Η αποχώρησή τους – λήξη του προγράμματος – θα γίνει 

στις 6μμ. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σαββάτου 09/07/2022 

ΔΡΑΣΗ 

Άφιξη  

Γενική Ενημέρωση 

Χωρισμός – Γνωριμία Ομάδας 

Παιχνίδι Ονοματοδοσίας  

Αναφορά – Έπαρση Σημαίας  

Δεκατιανό 

Παιχνίδι «Γνωριμία με την Κατασκήνωση» 

Μεσημεριανό Φαγητό 

Παιχνίδια Τραπεζαρίας 

Μεσημεριανή Ξεκούραση – Δημιουργική Απασχόληση 

Ψυχαγωγία (Κοινή γνωριμία – Αγιογραφικό - Ύμνοι – Τραγούδια κ.λπ.) 

Αναφορά – Υποστολή σημαίας 

Αναχώρηση 
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κυριακής 10/07/2022 

ΔΡΑΣΗ 

Θεία Λειτουργία  

Πρωϊνό 

Αναφορά – Έπαρση Σημαίας 

Παιχνίδια 

Μεσημεριανό 

Μεσημεριανή Ξεκούραση – Δημιουργική Απασχόληση 

Ψυχαγωγία (Ύμνοι, Τραγούδια, χοροί κ.λπ.) 

Αναφορά – Υποστολή σημαίας 

Αναχώρηση 

 


