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Τι  θα  χρειαστεί  το  παιδί  σας :
Βιβλιάριο  υγείας ( θα  παραδίνεται  στην  είσοδο )
Σάκος :                                                         Διάφορα :                                                     

• Πυτζάμα                                                                     Φακός  με  μπαταρίες

• Εσώρουχα                                                                   Μουσικό  όργανο (προαιρετικά)

• Κάλτσες                                                                      Βιβλία

• Καπέλο  για  τον  ήλιο                                                  Φωτογραφική  μηχανή (προαιρετικά)

• Μαγιό                                                                         Σακούλες  για  τα  άπλυτα

• Σαγιονάρες                                                                 Χτένα ή  βούρτσα

• Αθλητικά  ή  ορειβατικά  παπούτσια                             Σαπούνι  με  θήκη

• 1 μαξιλάρι  με  2  μαξιλαροθήκες, σεντόνια                   Οδοντόβουρτσα

• Πετσέτες  μπάνιου  και  προσώπου                              Οδοντόπαστα

• Μάλλινο  πουλόβερ                                                      Σαμπουάν

• Μπλουζάκια                                                                Αφρόλουτρο

• Σορτς                                                                         Σφουγγάρι

• Μακρύ  παντελόνι                                                        Αντηλιακό

• Ζακέτα / μπουφάν                                                       Χαρτομάντιλα

• Αδιάβροχο                                                                  Sac-voyage

• Φόρμα  γυμναστικής

Κανόνες λειτουργίας  κατασκήνωσης:

• Η  είσοδος  στην  κατασκήνωση  γίνεται  με  την  παράδοση  της  αστυνομικής  ταυτότητας.

• Η  έξοδος  ή  η  παραλαβή  των  παιδιών  γίνεται  μόνο  από  τους  έχοντες  την  κηδεμονία ή  από  τρίτους  με 
θεωρημένη  εξουσιοδότηση.

• Το  επισκεπτήριο  είναι  μόνο  κάθε  Σάββατο  απόγευμα 17.30 – 19.30. Η  πύλη  παραμένει  κλειστή  για  τις  άλλες 
μέρες  και  ώρες.

• Η  επικοινωνία  γίνεται  από  τα  παιδιά  προς  τους  γονείς. Οι  κλήσεις  των  γονιών (μόνο 17.00-19.00 καθημερινά) 
καταγράφονται, δίνονται στα  παιδιά  από  τα  στελέχη  και  απαντώνται  μετά  τη  λήξη  των  δραστηριοτήτων  των  παιδιών.

• Δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  κινητών  τηλεφώνων  από  τα  παιδιά.

• Δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  και  λέιζερ  καθώς  και  η  είσοδος  κατοικίδιων  ζώων  στην 
κατασκήνωση.

• Η  κατασκήνωση  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  απώλειες, όπως: χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, κινητά  κ.ά. 

• Οι  οργανωμένες  δραστηριότητες  για  τα  παιδιά, εντός  και  εκτός  της  κατασκήνωσης  θεωρούνται  αποδεκτές  από 
γονείς  και  παιδιά, εκτός  εάν  έχει  δοθεί  γραπτά  διαφορετική  ενημέρωση  από  τους  γονείς.

• Παιδιά  που  έχουν  χρόνια  προβλήματα  όπως : διαταραχή  σακχάρων, αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες και 
προβλήματα νευρολογικά (κρίσεις επιληψίας),είναι υποχρεωτικό  να ενημερώνουν τη  διεύθυνση  πριν  την  εγγραφή  τους.

• Παιδιά  που  κάνουν  φαρμακευτική  αγωγή  για  χρόνια  ή  οξεία  περιστατικά, θα  πρέπει  να  ενημερώνουν  τον  υπεύθυνο.

• Για  τα  Ιατρικά  συμβάντα  των  παιδιών  στην  κατασκήνωση, το Ιατρείο  ενημερώνει  άμεσα  τους  γονείς. Εάν  το  Ιατρείο 
κρίνει  πως  τα  παιδιά  πρέπει  να  αποχωρήσουν  από  την  κατασκήνωση, οι  γονείς  υποχρεούνται  να  συμμορφωθούν  με 
την  κρίση  του  Ιατρείου.

• Τα  έξοδα  για  φάρμακα  στις  αγωγές  των  παιδιών  καλύπτονται  από  τους  γονείς  στο  πρώτο  επισκεπτήριο. Τα  παιδιά 
είναι  ασφαλισμένα  επί  παντός  κινδύνου.

• Καλό  είναι  όταν  κάποιο  παιδί  έχει  πρόσφατα  περάσει  κάποια  λοίμωξη, να  αναφέρεται  στον  υπεύθυνο  με 
την  είσοδό  του.

• Τα  παιδιά  δεν  πρέπει να φέρνουν μαζί τους πράγματα αξίας (ρολόγια ,ηλεκτρονικά  παιχνίδια  κ.ά.)

• Θα  ήταν σκόπιμο να «μαρκάρετε» όλα τα προσωπικά τους είδη με το ονοματεπώνυμο του παιδιού.


