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Οδηγίες συμμετοχής στην Κατασκήνωση      
 

Για τους γονείς...
Καθοριστικός  παράγοντας  για  την  επιτυχία  του  εγχειρήματος  είναι  τόσο  η  αμέριστη 
συμπαράσταση και ουσιαστική υποστήριξη των γονέων στο παιδί που αυτονομείται σταδιακά, όσο 
η  καλή  συνεργασία  με  τους  ανθρώπους  που  το  αναλαμβάνουν.  Υπάρχουν  απλοί  και  βασικοί 
κανόνες για να επιτύχουμε πιο εύκολα την προσαρμογή του παιδιού:

 Η  συχνή  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  συγγενικά  πρόσωπα  τις  πρώτες  μέρες   αποσπά 
τα  παιδιά  από  το  πρόγραμμά  τους  και  δυσκολεύει  τη  διαδικασία  προσαρμογής.

 Για  λόγους  ασφαλείας  και  ομαλής  λειτουργίας  του  προγράμματος  δε  συνιστάται  η 
έξοδος  των  παιδιών  εκτός  κατασκήνωσης  κατά  τη  διάρκεια  του  επισκεπτηρίου.

 Μέλημά  μας  είναι  να  κάνουμε  το  καλύτερο  για  το  παιδί  σας.
 Μη   δίνετε  τρόφιμα  στα παιδιά  σας , γιατί  η  αποθήκευσή  τους  ενέχει τον κίνδυνο 

αλλοίωσης.
 Άφιξη  στην  κατασκήνωση  την  ημέρα  έναρξης  7-9  το  πρωί.
 Αναχώρηση  από  την  κατασκήνωση  ή  Τετάρτη  βράδυ  μετά  το  τέλος  της  γιορτής  ή 

Πέμπτη  μετά  το  πρωινό (10-11).
 Η  κατασκήνωση  θα  παραμείνει  ανοικτή  για  να  την  επισκεφθείτε : Σάββατο 18 και 

Κυριακή 19 Ιουνίου (11.00-13.00 και 18.00-20.00)   Τηλέφωνο  κέντρου : 22940-76644 
και  τηλέφωνο  αρχηγείου : 22940-79970

Για  τους  νέους  κατασκηνωτές . . .
Ετοιμάσου  για  μια  αξέχαστη  καλοκαιρινή  εμπειρία  που  θα  σου  χαρίσει  νέους  φίλους  και 
ξέγνοιαστες  μέρες !Κατασκήνωση  σημαίνει  ότι  θα  ζήσεις  μακριά  από  την  καθημερινότητα 
και  από  το  σπίτι  σου  για  λίγες  μέρες, πράγμα  που  απαιτεί  ενθουσιασμό  και  τόλμη. όλοι 
εμείς  θα  είμαστε  δίπλα  σου  για  κάθε  σου  ανάγκη  και  χρειαζόμαστε  την  εμπιστοσύνη  και  τη 
συνεργασία  σου.  Η  κατασκήνωση  είναι  μια  μικρή  κοινωνία  στην  οποία  όλοι  θα  μάθουμε  να 
ζούμε  ομαδικά  και  αρμονικά.   Σε  περιμένουμε  λοιπόν  για  να  περάσουμε  μαζί  αξέχαστες 
στιγμές !!!

 Ενδεικτικό  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα  διατροφής :

ΠΡΩΙΝΟ:  Καθημερινή  επιλογή  από  γάλα, δημητριακά, φρέσκο χυμό, φρούτα, 
μαργαρίνη, γαλοπούλα, τυρί  και  αυγά.

 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ        ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΔΕΙΠΝΟ
ΔΕΥΤ.  Ρυζόγαλο Σουφλέ τυρί – 

Μακαρόνια – 
Ντοματοσαλάτα

Φρέσκα φρούτα και 
Γιαούρτι

Κεφτεδάκια 
γαλοπούλας με 
ρύζι και λαχανικά

ΤΡΙΤΗ Μηλόπιτα Σουβλάκι 
κοτόπουλο – 
Λαχανικά και 
ψητές πατάτες

Κέικ σοκολάτας και 
χυμός

Παστίτσιο – 
Χωριάτικη 
σαλάτα

ΤΕΤΑΡ. Φρέσκα φρούτα και 
Γιαούρτι

Ατομικά πιτσάκια 
μαργαρίτα – 
Σαλάτα ντομάτα 
και αγγούρι

Φρουτοσαλάτα Φασολάκια με 
φρέσκια ντομάτα 
και πατάτες – Τυρί 
φέτα

ΠΕΜΠ. Κρουασάν σοκολάτας Καρμπονάρα – 
Πράσινη σαλάτα 
– Ντοματίνια

Πουτίγκα σοκολάτας Κοτόπουλο στο 
φούρνο με 
πατάτες



ΠΑΡΑ. Ποικιλία από μικρά 
σάντουιτς με τυρί, 
γαλοπούλα, σαλάμι, 
γραβιέρα, φέτα

Ξιφίας ψητός – 
Βραστά λαχανικά

Τούρτα σοκολάτας Γεμιστά με 
πατάτες και φέτα

ΣΑΒΒ. Cereal Bars με 
granola αμύγδαλα

Μακαρόνια με 
κιμά τριμμένο

Μικρά κρουασάν – 
Μηλοπιτάκια – Κέικ και 
τσάι με γεύση βατόμουρο

Μοσχάρι 
κοκκινιστό με 
σπιτικό πουρέ - 
Ντοματοσαλάτα

ΚΥΡ. Παγωτίνια από 
γιαούρτι και φρούτα

Μοσχάρι 
κοκκινιστό με 
σπιτικό πουρέ – 
Βραστά λαχανικά

Πάστα φλόρα Χοιρινό λεμονάτο 
με ρύζι και 
πράσινη σαλάτα

                         
                                                                               
                                 


