Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιοσργικής απαζτόληζης EQI !
Επιζηρέθοσμε αλλά προζέτοσμε λόγω covid19!

Ονοματεπώνυμο παιδιού:

______________________________________________________

Ημ. Γέν.

Ονοματεπώνυμο γονέα:

______________________________________________________

ΑΥΜ: ____________________

____________________________________________________

Περιοχή ___________________

Διεύθυνση κατοικίας:

_______________

Επάγγελμα γονέα:

______________________________________________________

Σ.Κ.

Οικίας/Εργασίας/Κινητό:

______________________________________________________

Email: ____________________

Ιατρικό ιστορικό:

____________________

(π.χ. αλλεργίες, φάρμακα)_________________________________________________________

Από που μάθατε για μας:

__________________________________________________________________________________

ε ποιο σχολείο πηγαίνει:

__________________________________________________________________________________

Έχει προηγούμενες γνώσεις Η/Τ;

Ναι

Όχι

Καλοκαιρινές δραστηριότητες από
8,5-12 ετών 49€ ανά εβδομάδα.
Θερινά τμήματα
Ooπροετοιμασίας
Δημοτικού-Γυμνασίου μόνο διαδικτυακά
8€ ανά μάθημα 1 ώρας.

Ημερομηνίες εβδομαδιαίων κύκλων:
με

ΙΟΤΝΙΟ :

29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου

ΙΟΤΛΙΟ :

6 - 10 | 13 - 17 | 20 – 24 | 27 - 31

ΑΤΓΟΤΣΟ :

Τα παιδιά ππέπει να έσοςν μαζί ηοςρ ηο
παγούπι ηοςρ για νεπό και επιπλέον ξηπά
ηποθή εάν επιθσμείηε για ηο μεζημεπιανό
ηοςρ γεύμα, έηοιμο από εζάρ καθώρ και
ανηιζηπηικά μανηηλάκια.

Ωράριο Summer Camp 9:00-16:00

3 - 7 | 10 - 14 | 17 -21 | 24 -28

Για 1 εβδομάδα : κόστος
Για 2 εβδομάδες : κόστος
Για 3 εβδομάδες : κόστος
Για 4 εβδομάδες : κόστος

49 €.
90€
130€
165€

Για 2 αδέλφια μαζί : κόστος 85€/εβδομάδα

Ο συνολικός αριθμός παιδιών στον χώρο με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΤ ανέρχονται στα 22 παιδιά και θα
μοιράζονται στις αίθουσες ηλικιακά για τις δραστηριότητες.
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Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μικρούς μας φίλους και μαθητές μας καθώς και των συνοδών τους
προκειμένου να μην γίνουμε αιτία να συμβάλουμε έστω και άθελά μας στην διασπορά του νέου
κορωναϊού οδηγηθήκαμε στην λήψη κάποιων πρόσθετων μέτρων τόσο για την δική σας ασφάλεια όσο
και γιa την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου επιπλέον από τις οδηγίες του ΕΟΔΤ:
 ε περίπτωση που ένας μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και
να μην προσέλθει στο εκπαιδευτικό κέντρο.
 Κατά την είσοδο των παιδιών θα υπάρχει αντισηπτικό με σαπούνι για συχνή χρήση.
 τη διάρκεια της ημέρας θα γίνεται συχνό πλύσιμο χεριών.
 Επιπλέον σε κάθε τάξη θα υπάρχει αντισηπτικό με σαπούνι και οινόπνευμα.
 Προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συνίσταται ένας συνοδός με κάθε μαθητή και με
χρήση μάρκας (προαιρετικά και με γάντια) για να εισέρχεται στον χώρο.
 Απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο του συνοδού πάνω από 5 λεπτά (για αποφυγή
συνωστισμού). Κατόπιν ραντεβού θα γίνονται οι πληρωμές του προγράμματος και οι αιτήσεις.
 Θα γίνεται απολύμανση του χώρου καθημερινά με χλωρίνη.
 Θα γίνεται χρήση κλιματιστικού με ανοιχτή την πόρτα.
 Σο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο να παρέχει με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους με
χρήση γαντιών και μάσκας όπου επιβάλλεται.
 Θα απολυμαίνονται κάθε μέρα όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι χώροι μέσα στην
ημέρα σε τακτά διαστήματα από ισχυρό απολυμαντικό με σαπούνι και αντιβακτηριδιακό, εκτός από
την χλωρίνη, σεβόμενο στο περιβάλλον.
 Οτιδήποτε χρειαστεί ο γονιός να ρωτήσει ή να ενημερωθεί για οποιαδήποτε θέμα θα μπορεί να
καλεί τηλεφωνικά και αν χρειαστεί θα κλείνουμε ένα προσωπικό ραντεβού.

Διευκρινίσεις συμμετοχής στον εβδομαδιαίο κύκλο :
 H αίτηση εκτυπώνεται και συμπληρώνεται από το σπίτι. Κατόπιν ραντεβού θα γίνεται η προσέλευση.
 Απαραίτητη η κράτηση θέσης με την καταβολή των 20€/εβδομάδα που αποτελεί δέσμευση της
θέσης. Σο ποσό αυτό θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό, με την έναρξη του summercamp.
 Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της θέσης για την τρέχουσα εβδομάδα.
 Η ΕΞOΥΛΗΗ ΣΩΝ ΔΙΔΑΚΣΡΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ
ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ KAI TOY ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΜΑ. ε περίπτωση απουσίας μιας μέρας δεν αφαιρείται η
ημέρα και το υπόλοιπο ποσό της εβδομαδιαίας συμμετοχής καταβάλλεται ολόκληρο και δεν
συμψηφίζεται.
 Αυστηρώς θα πρέπει να τηρείται η ώρα αποχώρησης από το κέντρο στην ώρα που έχει
συμφωνηθεί.
 την περίπτωση επιπλέον παραμονής στον χώρο ( 8:00-9:00 το πρωί ή 16:00-17:00) θα χρεώνεται
2€ / ώρα εφόσον υπάρχει η συμμετοχή δυο παιδιών και άνω (ε περίπτωση που χρειαστεί το παιδί
να μείνει στο χώρο μας και το πρωί 8:00-9:00 και το απόγευμα 16:00-17:00, η χρέωση θα παραμένει
2€).
 Προθεσμία εγγραφών έως και τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 Κάθε εβδομάδα είναι αυτόνομη και αυτοτελής και ξεκινά ένας νέος κύκλος δραστηριοτήτων με
συγκεκριμένες δραστηριότητες.
 Επιτρέπεται η επιλογή οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων κύκλων στην διάρκεια του καλοκαιριού, σε
περίπτωση που επιλέξετε περισσότερες από 1 εβδομάδες.
 Οι κατασκευές είναι ευθύνη των παιδιών και θα πρέπει φεύγοντας να τις παίρνουν, διαφορετικά
στον χώρο δεν θα παραμένουν πάνω από μια μέρα.
Τπογραφή Τπεύθυνου χολής
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