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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ: 18 Ιουνίου  έως 6 Ιουλίου 2018 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : 40,00 € ανά παιδί       ΠΛΗΡΩΜΗ:                                               

(ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 25,00 € ανά παιδί)                          ΠΛΗΡΩΜΗ:    

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 20,00 €  ανά παιδί     ΠΛΗΡΩΜΗ:                

1
η
   18 Ιουνίου – 22 Ιουνίου             2

η
   25 Ιουνίου  – 29 Ιουνίου                  3

η
   2 Ιουλίου – 6 Ιουλίου   

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, ως Γονέας ή Κηδεμόνας της/του : ............................................................................. δηλώνω ότι :   

Α)  ……. (ΝΑΙ ή ΔΕΝ) συμφωνώ να συμμετέχει στις προγραμματισμένες επισκέψεις καθώς και την μεταφορά 

του σε αυτές (Κολυμβητήριο – Υμηττός – Νεροτσουλήθρες)……………………………………………… 

Β)  Καθημερινά θα παραλαμβάνει το παιδί από το κλειστό Γυμναστήριο ο/η…………………………………      

 ή……………………………………….. και κανένας άλλος.  

 Δηλώνω παράλληλα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα δικαιολογητικά και η ιατρική βεβαίωση  που 

 προσκομίζω είναι αληθή και ότι είμαι Δημότης/Κάτοικος Γλυκών Νερών  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Ο γονέας βεβαιώνει ταυτόχρονα με την αίτησή του αυτή, ότι συμφωνεί με τη συνημμένη γνωμάτευση του 

γιατρού (παιδιάτρου) και το παιδί του μπορεί να συμμετέχει χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας στο καλοκαιρινό 

πρόγραμμα. 
 Το πρόγευμα, που θα προσφέρεται καθημερινά, περιλαμβάνει ρυζόγαλο διαφόρων γεύσεων ή τοστ 

(γαλοπούλα τυρί), καθώς επίσης χυμό φρούτων εποχής. Σε περίπτωση που το παιδί έχει  αλλεργία  σε 

οποιοδήποτε  συστατικό τροφής, παρακαλούμε όπως το επισημάνετε παρακάτω.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνεται από το γονέα/κηδεμόνα) 
 

 
 

 
 

          Γλυκά Νερά……/…../ 2018 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 6 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 – 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΔΗΜΟΣ 

  ΠΑΙΑΝΙΑΣ   



 

 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά βάση στους χώρους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών   
 (Καραϊσκάκη & Αδαμ. Κοραή - Κλειστό γυμναστήριο, ανοιχτό γήπεδο, αίθουσες, τηλ. 210 6659222)  

και θα περιλαμβάνει  τις παρακάτω δραστηριότητες : 
 

     Παράλληλα  με τις ημερήσιες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 
 Εξόρμηση – Εκδρομή στον Υμηττό για περιβαλλοντικές δράσεις στη φύση.  

 Μεταφορά με λεωφορεία – πούλμαν, σε πάρκo αναψυχής  με  νεροτσουλήθρες, με προαιρετική συμμετοχή των 

παιδιών ( μόνον μία φορά, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί). 

 Εκπαίδευση μέσω διαδραστικού κινηματογράφου. 

 Μεταφορά με λεωφορεία – πούλμαν, σε κολυμβητήριο εντός των ορίων του Δήμου μας για κολύμπι  και άλλες 

δράσεις, μία φορά ανά εβδομάδα. 
 Γιορτή λήξης του προγράμματος (την Παρασκευή 6 Ιουλίου ).  

Επίσης: 

 Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση υγείας από τον παιδίατρο, αποδεικτικό 

κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, εκκαθαριστικό ή δήλωση εφορίας τρέχοντος έτους) και 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για  τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  
 Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής στο πρόγραμμα, προηγούνται οι  δημότες - κάτοικοι Δημ. 

Ενότητας Γλυκών Νερών. 
 Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μπορεί να αλλάξει ανάλογα  με τις καιρικές  συνθήκες  (περίπτωση 

καύσωνα  ή κρύου). 
 Το πρόγραμμα παρέχει πρόγευμα (Ρυζόγαλο διαφόρων γεύσεων ή τοστ, χυμό φρούτων εποχής).  

 Το κόστος για την είσοδο στο πάρκο αναψυχής ή  όπου απαιτείται είσοδος (αρχαιολογικός χώρος, μουσείο 

κλπ),  είναι επιπρόσθετο και διαφέρει από χώρο σε χώρο. 
 Τα παιδιά θα είναι ντυμένα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια και θα έχουν μαζί τους καπέλο και παγούρι 

με νερό. Επίσης  προαιρετικά μπορούν να έχουν και μια δεύτερη αλλαξιά στο προσωπικό τους σακίδιο.   
 Όσα παιδιά συμμετέχουν στην κολύμβηση, θα πρέπει  να έχουν στο προσωπικό τους σακίδιο  μαγιό, 

σκουφί, γυαλιά πισίνας, πετσέτα, λαστιχάκι μαλλιών (για τα κορίτσια) και αντιολισθητικές σαγιονάρες. Τα 

βοηθητικά μέσα (σανίδες, τουβλάκια, μακαρόνια) τα παρέχει το κολυμβητήριο. 

 Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα, περαιτέρω οδηγίες και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας θα δοθούν  την 

ημέρα έναρξης του προγράμματος. 
Όσον αφορά στη συνδρομή, ισχύουν τα εξής:   

  Προκαταβάλλεται το ποσόν που αντιστοιχεί (ανάλογα με την επιθυμητή περίοδο συμμετοχής στο 

πρόγραμμα)  μέχρι  και την ημερομηνία έναρξης  της περιόδου του προγράμματος, που έχει δηλωθεί 

στην αίτηση συμμετοχής). 

 Η συνδρομή θα καταβάλλεται  στον τραπεζικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου (IBAN: GR76 0110 1610  

0000 1615 4003 848 – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) και στη συνέχεια θα προσκομίζεται  το αποδεικτικό  

κατάθεσης χρημάτων (που θα περιέχει το  ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και την αιτιολογία 

κατάθεσης), στο κτίριο της Δημ. Ενότητας Γλυκών Νερών (2ος όροφος - γραφείο Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.), προκειμένου 

να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του παιδιού στο camp. 

 Μετά την καταβολή του ποσού εγγραφής & την έκδοση απόδειξης, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής 

χρημάτων. 

 Εάν το παιδί απουσιάσει  έστω και μία μέρα από το πρόγραμμα  δεν μπορεί να  αναπληρωθεί σε άλλη 

περίοδο ούτε να μειωθεί το κόστος. 
 
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής  
Τηλ.  213 2016029  -028, 213 2030702, e mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr 
Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, στο site του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. : www.paodip.gr  

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ  – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, 
Τένις,  Πετοσφαίριση, Στίβος, 
Badminton, Ενόργανη – Ρυθμική, 
Επιτραπέζια αντισφαίριση 

Εικαστικά, Θεατρικό παιχνίδι 
Μουσικοκινητική αγωγή – χορός,  
Παραδοσιακά παιχνίδια, Σκάκι, 
Ομαδικό παιχνίδι, κλπ. 

Περιβαλλοντικές δράσεις –Ανακύκλωση 
Εκπαιδευτικά μαθήματα υγιεινής, 
βιολογίας, διατροφής, κλπ. 

7:30 - 8:30  Προσέλευση 8:30-13:30  Δραστηριότητες  
14:00 Δυνατότητα αποχώρησης ή έως 
15:30 δημιουργική  απασχόληση 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  


