ΔΗΛΩΣΗ

online στο site μας: www.eeekataskinosi.gr
• ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Απόδειξη κατάθεσης ολόκληρου του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της
Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς (τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον καταθέτη):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN GR45 0172 2550 0052 5505 7052 101
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Κατασκήνωση
Λεπτοκαρυάς

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:

α) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
β) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• ΜΕ E-MAIL (info@eeek.gec.gr) ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ:
Α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Β) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Γ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ»
ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• Η διασφάλιση της συμμετοχής του παιδιού γίνεται μόνον εφόσον
έχουν αποσταλεί τα παραπάνω έγγραφα.

ΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΡΕΣ 1 ΠΑΙΔΙ
Α ΠΑΙΔΙΚΟ
Β ΠΑΙΔΙΚΟ
Γ ΠΑΙΔΙΚΟ

12
10
9

250
175
160

2 ΠΑΙΔΙΑ

3 ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

450
325
300

600
425
400

170/ΠΑΙΔΙ
125/ΠΑΙΔΙ
110/ΠΑΙΔΙ

*Για κάθε παιδί που συμμετέχει σε δύο ή τρεις περιόδους θα

επιπλέον έκπτωση 10%

υπάρχει
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*Μετά την είσοδο του παιδιού στην εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο,

δεν είναι εφικτή ή επιστροφή μέρους ή του συνόλου
των χρημάτων που έχουν δοθεί. Τα παιδιά έρχονται στην κατασκήνωση με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων και εάν αποχωρήσουν νωρίτερα από το πέρας της περιόδου δεν υφίσταται δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
*Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τρίτεκνους. Οι ειδικές τιμές αφορούν μόνον πολύτεκνους.

Εγγ ραφ ές
201 9

Γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας

6-12 ετών

έτος γέννησης 2007-2013
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η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
• Αγία Γραφή ή Καινή Διαθήκη.
• Κουβέρτα ή υπνόσακο, σεντόνια, μαξιλαροθήκες.
• Πετσέτες προσώπου, μπάνιου, θάλασσας.
• Πρόχειρα ρούχα, πιτζάμες, παλιό άσπρο μπλουζάκι.
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• Εσώρουχα και κάλτσες.
• Μπουφάν, ζακέτα.
• Μαγιό, αντηλιακό, καπέλο, παπούτσια θάλασσας, σαγιονάρες.
• Αθλητικά παπούτσια.
• Είδη ατομικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο, σαμπουάν,
σφουγγάρι, χτένα ή βούρτσα, αντιφθειρική και αντικουνουπική λοσιόν).
• Σακούλα για άπλυτα.
• Πλαστικό ποτήρι ή παγούρι.
• Μουσικό όργανο εάν υπάρχει.

Έναρξη: Πέμπτη 27/6
από τις 17:00-19:00
Γιορτή Λήξης: Δευτέρα 8/7
και ώρα 17:00
Αρχηγός: Ναζιρίδης Ιωάννης
6942794882
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η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ - 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Έναρξη: Τετάρτη 10/7
από τις 17:00-19:00
Γιορτή Λήξης: Παρασκευή 19/7
και ώρα 17:00
Αρχηγός: Πλεξίδα Ελπίδα
6908418248

• Κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή, τάμπλετ, ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Αιχμηρά αντικείμενα.
• Αντικείμενα μεγάλης αξίας και κοσμήματα.
• Καλό θα είναι οι κατασκηνωτές να παραδίδουν στον ομαδάρχη τους χρηματικά ποσά που
έχουν μαζί τους. Εάν παρόλα αυτά βρεθούν τα παραπάνω αντικείμενα, το αρχηγείο έχει το
δικαίωμα να τα φυλάξει έως το τέλος της περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατασκήνωση
δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αντικειμένων.
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Έναρξη: Κυριακή 21/7
από τις 17:00-19:00
Γιορτή Λήξης: Δευτέρα 29/7
και ώρα 17:00
Αρχηγός: Τανατζής Γιώργος
6978120806

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως αυτή η κατασκήνωση εμπνέεται από την αγάπη του
Θεού για όλους μας. Την αγάπη αυτή μεταφέρουμε στα παιδιά, μέσα από πολλές δραστηριότητες κι ενδιαφέροντα μαθήματα που είναι βασισμένα στην Αγία Γραφή και στο Σύμβολο
της πίστης.
• Το τηλέφωνο της κατασκήνωσης 23520
σιμα για επικοινωνία.

Νικομηδείας 38 • 60133 Κατερίνη

Τηλ/φαξ 23510 23475 • 09:00-14:00 Δευ-Παρ
email: info@eeek.gec.gr
www.eeek.gec.gr
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο facebook:
Κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς - Official FB Group
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ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
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31206 και των αρχηγών είναι διαθέ-

• Οι ώρες επικοινωνίας με τους αρχηγούς είναι καθημερινά 8:30-9:30 & 20:00-21:00
SU

NC

RE
AM

Τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας μέσω του καρτοτηλεφώνου που υπάρχει στην
κατασκήνωση (μετά τη 2η μέρα). Ωστόσο, κρίνοντας από την εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει πως η προσαρμογή των παιδιών είναι πιο ομαλή όταν δεν έχουν συχνή επικοινωνία.
Είναι υποχρεωτικό, την ημέρα της άφιξης, τα παιδιά να συνοδεύονται και να παραδίδονται
στον αρχηγό της εκάστοτε περιόδου από τους γονείς. Σε περίπτωση απουσίας σας, απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε το όνομα του προσώπου που ορίζετε ως υπεύθυνο για συνοδό του παιδιού σας.
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