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Νέα Σμύρνη, 14 Μαΐου 2018 
 

 

ΠΡΟΣ:  τους Γονείς των μαθητών & μαθητριών  
του Δημοτικού «Άγιος Διονύσιος» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

SUMMER CAMP 2018 
 

Φίλοι γονείς, 
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, έχει έρθει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 

φορείς και σας παραθέτει τις ακόλουθες επιλογές για το φετινό Summer Camp: 
 
 

1. Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) 
 

Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου για 9ησυνεχή χρονιά διοργανώνει Camp 

ιστιοπλοΐας για παιδιά 7-14 ετών με σκάφη τύπου OPTIMIST και LASER. Το άθλημα 
της ιστιοπλοΐας είναι πολυδιάστατο και πέρα από τη σωματική άσκηση οξύνει το νου, 

την κρίση και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το θαλάσσιο άθλημα, ο 
αθλητής αντιλαμβάνεται τις αλλαγές του ανέμου, προνοεί τις κινήσεις του συναθλητή 

του και συνηθίζει να σκέπτεται σύνθετα. Συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και 

διδάσκει την ευγενή άμιλλα, τη φιλία, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια. Μαθαίνει 
να σέβεται τα στοιχεία της φύσης και το περιβάλλον. 
 

Περίοδοι Λειτουργίας:  Α. 18/06/2018 - 29/06/2018  Β. 02/07/2018 - 13/07/2018 

   09:00 – 16:00 
Δραστηριότητες: Ιστιοπλοΐα, Αθλοπαιδιές (κανό, καγιάκ, σκι, φουσκωτά παιχνίδια) και φαγητό (δεκατιανό και 

μεσημεριανό) 

Εξοπλισμός: Μαγιό, αντιηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αθλητικά παπούτσια, σαγιονάρες, πετσέτα και μια 
αλλαξιά ρούχα. 

Τοποθεσία:  Μαρίνα Φλοίσβου 
Τιμή:   250 € ανά περίοδο για κάθε παιδί 

Τρόπος πληρωμής: 50% του ποσού με την υποβολή της αίτησης, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό  

GR05 0140 1180 1180 0200 2008 581 (ALPHA BANK) και εξόφληση έως μια εβδομάδα πριν την 
έναρξη της περιόδου συμμετοχής (παρακαλούμε στη συναλλαγή της κατάθεσης να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του παιδιού και η περίοδος συμμετοχής) 
Δηλώσεις Συμμετοχής:  έως 31/05/2018 

Αριθμός θέσεων: 20 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Αλίκη Καμπούρα, Διονύσης Πανόπουλος  
Επικοινωνία:  Τηλ. 2109814835, Fax: 2109825657 email: info@nopf.gr  web: www.nopf.gr 

Υποβολή Αίτησης: η συνημμένη αίτηση εγγραφής (σελίδα 5 της παρούσας) θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματέα 
του Δημοτικού μας κα Νατάσα Ζήση, μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης της 

προκαταβολής / την αίτηση εγγραφής μπορείτε να την δείτε και στο http://nopf.gr/wp-
content/uploads/2018/05/ΑΙΤΗΣΗ-CAMP-2018-pdf.pdf 

 
 

2. Γαλλικό Ινστιτούτο – Θερινά Εργαστήρια 
 

Καλούμε τα παιδιά να προσεγγίσουν το θέμα της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018, μέσα από μαθήματα 
γαλλικών. Μία ομάδα γαλλόφωνων καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών θα πλαισιώνουν τις πολυάριθμες δραστηριότητες στη 

γαλλική γλώσσα, οι οποίες θα είναι βασισμένες πάνω στο θέμα της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018: 
θέατρο, παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, πλαστικές τέχνες, παραμύθια κ.τ.λ.  
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Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ifa.gr/el/2016-07-21-10-16-12/cours-d-ete-18-el 

 
Περίοδοι Λειτουργίας:  Α. 18/06/2018 - 22/06/2018  Β. 25/06/2018 - 29/06/2018  Γ. 02/07/2018 - 06/07/2018 

   09:00 – 16:30 
Δραστηριότητες: Περίοδος Α: Χορωδία, «διαβάζω στα γαλλικά» και video 

 Περίοδος Β: Γλυπτική, δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών και θέατρο 
 Περίοδος Γ: Webradio, πλαστικές τέχνες και μουσική με ανακυκλώσιμα όργανα 

Τοποθεσία:  Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31 Αθήνα 

Τιμή:   180 € για την πρώτη περίοδο ανά παιδί και 152 € για κάθε επόμενη περίοδο του παιδιού 
Τρόπος πληρωμής: εξόφληση του ποσού με την υποβολή της αίτησης, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό  

GR49 0110 0800 0000 0804 8028 107 (Εθνική 
Τράπεζα) - παρακαλούμε στη συναλλαγή της 

κατάθεσης να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού και η περίοδος 
συμμετοχής 

Δηλώσεις Συμμετοχής:  έως 31/05/2018 
Αριθμός θέσεων: 20 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ιωάννα Κωνσταντή, Ράνια Τσαγκουρνή 
Επικοινωνία:  Τηλ. 2103398323, Fax: 2109825657 email: info@nopf.gr  web: www.nopf.gr 

Υποβολή Αίτησης: η συνημμένη αίτηση εγγραφής (σελίδα 6 της παρούσας) θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματέα 

του Δημοτικού μας κα Νατάσα Ζήση, μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης 
 
 

3. Γαλλικό Ινστιτούτο – Κατασκήνωση «Ελληνικό καλοκαίρι στα Γαλλικά» 
 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει και φέτος, σε συνεργασία με το Green Camp, τη θερινή κατασκήνωση 

«Ελληνικό καλοκαίρι...στα Γαλλικά». Το Green Camp, που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα στα Λεχαινά, σε απόσταση 
270 χιλιομέτρων από την Αθήνα και 60 χιλιομέτρων από την Πάτρα, είναι το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει τα 

παιδιά σας! Τα παιδιά από 7 έως 14 ετών θα συνδυάσουν μαθήματα γαλλικών με ψυχαγωγικές και αθλητικές 
δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια μίας ή δύο εβδομάδων. Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.ifa.gr/dmdocuments/cours/BROCHURE%20CAMP_low.pdf 

 
Περίοδοι Λειτουργίας:  Α. 29/06/2018 - 06/07/2018  Β. 06/07/2018 - 13/07/2018 

Δραστηριότητες: ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ 
Τα παιδιά εξασκούνται εντατικά στη γαλλική γλώσσα, υπό την εποπτεία μίας ομάδας  

γαλλόφωνων καθηγητών του Γαλλικού Ινστιτούτου, σαν να βρίσκονται σε μία γαλλόφωνη 

χώρα. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα blog που θα ενημερώνει καθημερινά τους 
γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες τους. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
Αθλητικές δραστηριότητες, βραδιές κινηματογράφου και παιχνίδια στα γαλλικά, 

καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκδρομές στην περιοχή. 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, τένις, beach volley, αερόμπικ, ιππασία, κανό, 

αερόμπικ στο νερό, μίνι γκόλφ, ποδηλασία, τραμπολίνο, πόλο, συγχρονισμένη κολύμβηση, 
πινγκ-πονγκ, zumba, τοξοβολία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές βραδιές, ντοκιμαντέρ, μαγνητοφώνηση ραδιοφωνικής 

εκπομπής, κινούμενα σχέδια, προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης που θα 

παρουσιαστεί στο τέλος της κάθε εβδομάδας. 
Τοποθεσία:  Λεχαινά (σε απόσταση 270 χιλιομέτρων από την Αθήνα και 60 χιλιομέτρων από την Πάτρα) 

Τιμή: 380€ (+40€ για τα μεταφορικά) για 1 εβδομάδα ή 710€ (+40€ για τα μεταφορικά) για 2 
εβδομάδες. Στις τιμές παρέχεται έκπτωση 5% για αιτήσεις από μέλη του συλλόγου 

μας, είτε αφορούν στη τιμή με ταμείο ή χωρίς. 

Τρόπος πληρωμής: Με την υποβολή της αίτησης κατάθεση του συνόλου του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό  
GR49 0110 0800 0000 0804 8028 107 (Εθνική Τράπεζα) - παρακαλούμε στη συναλλαγή της 

κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και η περίοδος συμμετοχής 
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Δηλώσεις Συμμετοχής:  έως 31/05/2018 

Αριθμός θέσεων: 24 θέσεις για κορίτσια και 12 θέσεις για αγόρια 
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ιωάννα Κωνσταντή, Ράνια Τσαγκουρνή - σχετικά με τα 

ασφαλιστικά ταμεία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την 
κυρία Μαρκέλα Μπαρδάκη στο τηλέφωνο 6949443398 

Επικοινωνία: Τηλ. 2103398323, Fax: 2103398613 email: 
otsagkournbi@ifa.gr και cours@ifa.gr  www.ifa.gr 

Υποβολή Αίτησης: η συνημμένη αίτηση εγγραφής (σελίδα 7 της παρούσας) μαζί με 

το ιατρικό ιστορικό (σελίδα 8 της παρούσας), θα πρέπει να 
παραδοθεί απευθείας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του 

Γαλλικού Ινστιτούτου, μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης 
 

4. Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών (ΕΝΟΑ) 
 

Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει Camp ιστιοπλοΐας και θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων για παιδιά 7-14 ετών. 
 

Περίοδοι Λειτουργίας:  Α. 18/06/2018 - 22/06/2018  Β. 25/06/2018 - 29/06/2018  Γ. 02/07/2018 - 06/07/2018 
   08:30 – 16:30 

Δραστηριότητες: Ιστιοπλοΐα, kayak, Κωπηλασίας, Κολύμβηση, Ελεύθερο Παιχνίδι, Φαγητό (δεκατιανό και 

μεσημεριανό) 
Εξοπλισμός: Μαγιό, αντιηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αθλητικά παπούτσια, σαγιονάρες, πετσέτα και μια 

αλλαξιά ρούχα. 
Τοποθεσία:  Χερσόνησος Αγίου Κοσμά, Ελληνικό 

Τιμή:   85 € ανά περίοδο για κάθε παιδί 

Τρόπος πληρωμής: εξόφληση του ποσού με την υποβολή της αίτησης στη γραμματέα του Δημοτικού μας κα 
Νατάσα Ζήση 

Δηλώσεις Συμμετοχής:  έως 31/05/2018 
Αριθμός θέσεων: 20 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Δήμητρα Κραβαριώτη  
Επικοινωνία:  Τηλ. 2109818525 - 2109858708 email: info@enoa.gr web: www.enoa.gr 

Υποβολή Αίτησης: η συνημμένη αίτηση εγγραφής (σελίδα 9 της παρούσας) θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματέα 

του Δημοτικού μας κα Νατάσα Ζήση, με ταυτόχρονη εξόφληση του συνολικού ποσού 
 

5. Camp Ολυμπιακού Σταδίου 
 

O Αθλητικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την 
καλλιέργεια των αξιών που αναπτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον των Αθλητικών χώρων διοργανώνει την 11η 

καλοκαιρινή ημερήσια κατασκήνωση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ CAMP 2018 για παιδιά ηλικίας  μέχρι 16 ετών στις εγκαταστάσεις του 

Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών- Ο.Α.Κ.Α. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταφορά με πούλμαν από και προς το σχολείο μας καθημερινά. 
 

Περίοδοι Λειτουργίας:  Α. 18/06/2018 - 22/06/2018  Β. 25/06/2018 - 29/06/2018  Γ. 02/07/2018 - 06/07/2018 

   08:00 – 15:30 
Δραστηριότητες: Παιχνίδια στον ανοιχτό στίβο του ΟΑΚΑ, καθημερινή χρήση πισίνας, ελεύθερο παιχνίδι σε 

κλειστή αίθουσα και φαγητό (ελαφρύ γεύμα στις 12:00-12:30) 
Εξοπλισμός: Μαγιό, καπέλο, αθλητικά παπούτσια, σαγιονάρες, πετσέτα και μια αλλαξιά ρούχα. 

Τοποθεσία:  Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 

Τιμή:   120 € ανά περίοδο για κάθε παιδί, μαζί με τα μεταφορικά 
Τρόπος πληρωμής: εξόφληση του ποσού με την υποβολή της αίτησης στη γραμματέα του Δημοτικού μας  

Δηλώσεις Συμμετοχής:  έως 31/05/2018 
Αριθμός θέσεων: 30 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κώστας Κουλούβαρδης 6977706843 

Υποβολή Αίτησης: η συνημμένη αίτηση εγγραφής (σελίδα 10 της παρούσας)  θα πρέπει να παραδοθεί στη 
γραμματέα του Δημοτικού μας κα Νατάσα Ζήση, με ταυτόχρονη εξόφληση του συνολικού 

ποσού 
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Παρατηρήσεις: 
 

1. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί προσεκτικά η δήλωση συμμετοχής, και να προωθηθεί ανάλογα όπως αναφέρεται για 

την περίπτωση του κάθε camp πιο πάνω. 

2. Έντυπες δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να λάβετε και από τη Γραμματέα του Δημοτικού μας. 
3. Χρηματικά ποσά σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά των γονέων, επιστρέφονται κατόπιν απευθείας 

συνεννόησης με το φορέα που διοργανώνει το camp 
4. Λόγω περιορισμένων αριθμών θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτήσεων ένταξης 

στα camps. 

5. Οι ανωτέρω επιλογές Summer Camp διοργανώνονται και παρέχονται αποκλειστικά από τους κατ’ ιδίαν παρόχους 
που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν έχει οιασδήποτε φύσης εμπλοκή με την παροχή 

των υπηρεσιών των ανωτέρω παρόχων ή με την διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Σε καμία περίπτωση 
η πληροφόρηση αυτή δεν δεσμεύει τον Σύλλογο ούτε αποτελεί υπόδειξη για κατάρτιση συμβατικής σχέσης. Κατά 

συνέπεια, ο Σύλλογος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος και σε κάθε περίπτωση αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης 
για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των παρόχων. Οι ανωτέρω προτάσεις έχουν αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τα 

μέλη μας στην επιλογή και στην οργανωμένη ένταξη περισσοτέρων μαθητριών και μαθητών μας σε κάποιο από 

αυτά τα Camp, μέσω και των μειωμένων τιμών που εξασφάλισε ο Σύλλογός μας. 
 

 
 

Σας καλούμε να επισκεφθείτε το νέο μας Web Site στη διεύθυνση http://sgkllns.leonteios.eu αλλά και τη σελίδα μας στο 

Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/neasmyrni.sgkllns 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 

 

Ιωάννης Φωτιάδης Φώτης Γιαννούλας 
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ                                                                        
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΤΗΛ: 210 9814835 FAX: 210 
9825657 www.nopf.gr 

info@nopf.gr 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Ονοματεπώνυμο Παιδιού: 
2. Περίοδος:  

a. Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18-29 Ιουνίου 2018 
b. B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2-13 Ιουλίου 2018 (θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρξουν συμμετοχές) 

3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού:  
4. Ονοματεπώνυμο γονέα:  
5. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6. email:  
7. Διεύθυνση κατοικίας:  
8. Προβλήματα υγείας του παιδιού:  

 

9. Αναφέρετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη:  
 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους οργανωτές για τυχόν προβλήματα υγείας 
των παιδιών τους.  

2. Οι οργανωτές κρατούν το δικαίωμα τροποποίησης του ημερήσιου προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας. 

3. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το προκαθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα. 

4. Ο Όμιλος και οι εκπαιδευτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί ύστερα από αυθαίρετη 
πρωτοβουλία του συμμετέχοντα. 

5. Βασική προϋπόθεση το παιδί να γνωρίζει κολύμπι. 

6. Λόγω της ιδιαιτερότητας του Camp ιστιοπλοΐας θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 
O/Η υπογεγραμμένος/η …………….…………………..δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και 

το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ και επιτρέπω στο/η γιο/κόρη μου να συμμετάσχει 

στο πρόγραμμα. 
 Αθήνα,……..../2018 

 
 

                                                        
    Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 
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2017-2018 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΘΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  

Ημέρα (ες)  

Ωράριο 

Συμπληρώνεται από τη Δ/νση σπουδών 

Test de placement 

Oui                       Non 

Niveau : 

Επώνυμο Όνομα 

Πρώτη εγγραφή             Ναι             Όχι 

Εθνικότητα  

Ημερομηνία Γέννησης Τόπος γέννησης 

Ονοματεπώνυμο πατρός 

Ονοματεπώνυμο μητρός 

Κινητό  

Τηλέφωνο οικίας  

Τηλέφωνο εργασίας  

Διεύθυνση - Τ.Κ. 

E-mail γονιών : 

Κίνητρο  :    γονείς                προσωπικό               σπουδές                

Πως μάθατε για τα μαθήματά μας ? 

 Ήμουν ήδη μαθητής του Γαλλικού Ινστιτούτου  

 Διαφημιστικά Έντυπα (αφίσες,…) ,  Διαφημίσεις σε περιοδικά 

 Internet (διαφήμιση, Facebook, κτλ),  με αναζήτηση στο Google, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση 

Τηλ.Κατάλογος,  Διαμέσου κάποιου τρίτου,  Μένω ή εργάζομαι στην περιοχή,  Άλλο :    

Συμπληρώνεται από τη Δ/νση σπουδών 

  Famille 
  Inscription tardive 
 Personnel IFA 
 Demandeur d’emploi 
 Autre : 

 
Paiement comptant      
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ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  

ΙΟΥΝΙΟΥ / ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

 

 

 
Παρακαλούμε να τυπωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί (scan) στο : cours@ifa.gr ή στο fax : 210 33 98 613 

 

 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός  

Όνομα μητρός  

Ημερομηνία γέννησης  

Τηλέφωνα  

Διεύθυνση  

Πόλη-T.K.  

Hλεκτρονική  διεύθυνση    

Όνομα του σχολείου  

Μεταφορά Ναι  

 Όχι  (θα μεταφέρω το παιδί μου με δικό μου μεταφορικό 

μέσο) 

Το παιδί έχει ξαναπάει κατασκήνωση 

Ναι                                                                Αν ναι,  ποια χρονιά ; _____________________ 

 Όχι  

Επιλογή περιόδου  1 εβδομάδα :  29.6 - 6.7.2018 

 1 εβδομάδα :  6.7 – 13.7.2018 

 2 εβδομάδες : 29.6 – 13.7.2018 

TAMEIO Ανήκετε σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ;  

Ναι  Αν ναι σε ποιο : ___________________________ 

 Όχι  

Επίπεδο γαλλικής γλώσσας Α1  Α2  Β1  Β2  Γ1  Γ2  

Δεν ξέρω το επίπεδο γαλλικών του παιδιού μου  

Παρατηρήσεις : 

 
 
 

Ημερομηνία :                                                           Υπογραφή γονέα :                                                         
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ΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 

Επώνυμο  

 Όνομα  

Όνομα πατρός  

Όνομα μητρός   

Ημερομηνία γέννησης  

Τηλέφωνα  

Εμβολιασμός    πλήρης         

υπολείπονται                                                               

Αντιτετανικός ορός                Ναι    

 Όχι  

Υποφέρει από κάποιο νόσημα    άσθμα    

σακχαρώδη διαβήτη      

μεσογειακή αναιμία             

καρδιακά νοσήματα        

έλλειψη ενζύμου G-G-PP              

άλλο : 

 

Αλλεργίες σε : τροφή  

φάρμακα  

ζώα  

περιβάλλον  

κάτι άλλο : 
 

Φάρμακα  που τυχόν παίρνει  

Προβλήματα ψυχολογικής αιτιολογίας 

(ενούρηση, ονυχοφαγία,κλπ)               

 

Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υγεία του 
παιδιού, που πρέπει 
να γνωρίζει ο γιατρός της κατασκήνωσης 

και τα στελέχη  

 

Υπογραφή γονέα                                                                   
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΕΝΟΑ  
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

1. Ονοματεπώνυμο Παιδιού: 
2. Περίοδος:  

a. Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18/06/2018 - 22/06/2018 
b. B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/06/2018 - 29/06/2018 
c. Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 02/07/2018 - 06/07/2018 

3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού:  
4. Ονοματεπώνυμο γονέα:  
5. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6. email:  
7. Διεύθυνση κατοικίας:  
8. Προβλήματα υγείας του παιδιού:  
 

9. Αναφέρετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη:  
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους οργανωτές για τυχόν προβλήματα υγείας 
των παιδιών τους.  

2. Οι οργανωτές κρατούν το δικαίωμα τροποποίησης του ημερήσιου προγράμματος για λόγους ανωτέρας 
βίας. 

3. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το προκαθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα. 

4. Ο Όμιλος και οι εκπαιδευτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί ύστερα από αυθαίρετη 
πρωτοβουλία του συμμετέχοντα. 

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 
 

O/Η υπογεγραμμένος/η …………….…………………..δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και 

το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP ΕΝΟΑ και επιτρέπω στο/η γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα. 

 Αθήνα,……..../2018 
 

 

                                                        
    Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

1. Ονοματεπώνυμο Παιδιού: 
2. Περίοδος:  

a. Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18/06/2018 - 22/06/2018 
b. B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/06/2018 - 29/06/2018 
c. Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 02/07/2018 - 06/07/2018 

3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού:  
4. Ονοματεπώνυμο γονέα:  
5. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6. email:  
7. Διεύθυνση κατοικίας:  
8. Προβλήματα υγείας του παιδιού:  
 

9. Αναφέρετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη:  
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους οργανωτές για τυχόν προβλήματα υγείας 
των παιδιών τους.  

2. Οι οργανωτές κρατούν το δικαίωμα τροποποίησης του ημερήσιου προγράμματος για λόγους ανωτέρας 
βίας. 

3. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το προκαθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα. 

4. Ο Όμιλος και οι εκπαιδευτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί ύστερα από αυθαίρετη 
πρωτοβουλία του συμμετέχοντα. 

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 
 

O/Η υπογεγραμμένος/η …………….…………………..δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και 

το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ και επιτρέπω στο/η 

γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. 

 Αθήνα,……..../2018 
 

 

                                                        
    Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 
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