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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   (CAMP)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το πρόγραμμα της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, το γνωστό σε
όλους  Camp του Δήμου Καισαριανής,  που πραγματοποιείται  και φέτος για
μαθητές των  Δημοτικών   Σχολείων  της Πόλης μας, ξεκινάει την Δευτέρα 18
Ιουνίου.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  θα  έχουν ΜΟΝΟ
μαθητές που στην νέα σχολική περίοδο 2018-2019  θα φοιτήσουν στις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου, (σε σχολεία του Δήμου Καισαριανής και
διαμένουν στην Καισαριανή ) 

Μπορούν επίσης να  συμμετέχουν και  μαθητές που φοιτούν  σε άλλα
Δημοτικά Σχολεία,  αρκεί  οι  γονείς  να  είναι  Δημότες  και  κάτοικοι  της
Καισαριανής

 

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΑ    :

  α )  Αίτηση συμμετοχής *

  β)  Βεβαίωση  φοίτησης  του  Διευθυντή του Σχολειού  που θα βεβαιώνει την

        τάξη φοίτησης  του παιδιού στο σχ. Έτος 2018- 2019 *

  γ )  Ιατρική βεβαίωση * ή αντίγραφο πρόσφατου Δελτίου Υγείας 

 

  δ)  Μόνο  για τους Δημότες που τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία εκτός
Καισαριανής εκκαθαριστικό  και  λογαριασμός  ΔΕΚΟ  για  πιστοποίηση
εντοπιότητας    

(* Δίνονται έτοιμα τα  έντυπα από το Γραφείο Παιδείας ή τα κατεβάζετε από το
site του Δήμου kaisariani.gr. )



 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους στις αθλητικές εγκαταστάσεις
της  Δημοτικού Σταδίου

                                    « ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ »

 Α’ περίοδος (3 εβδομάδες): από 18 Ιουνίου μέχρι 6 Ιουλίου 2018
και

 Β’ περίοδος (3 εβδομάδες): από   9 Ιουλίου μέχρι 27 Ιουλίου 2018
      

 Παρέχεται  η  δυνατότητα  συμμετοχής  κάποιου  παιδιού  και  στις  δύο
περιόδους:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Δευτέρα – Παρασκευή)

Το

πρόγραμμα προσαρμόζεται με βάση την ηλικία και το φύλλο του παιδιού και
περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποδόσφαιρο -  Μπάσκετ -  Βόλεϊ -  Τένις  - Ρυθμός και κίνηση - 
Παραδοσιακοί Χοροί                                                                        
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεατρικό Παιχνίδι -  Παραδοσιακά Παιχνίδια - Μουσικοκινητική Αγωγή 
-Ζωγραφική - Κατασκευές   Κυκλοφοριακή αγωγή – φιλαναγνωσία – 
κηπουρική – κινηματογράφος 
             
      

 

7:30 - 8:30 Υποδοχή των παιδιών

8:30 - 11:30 Α’ κύκλος δραστηριοτήτων

11:30 - 12:00 Διάλειμμα -παιχνίδι 

12:00 - 13:30 Β’ κύκλος δραστηριοτήτων

13:30 - 13:45  Παιχνίδι  

13:45 - 14:15
14:15 -15:45 
15:45 -16:00

 1η   Αποχώρηση
Γ’ κύκλος δραστηριοτήτων
 2η Αποχώρηση



 Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

Ο χώρος θα είναι  φυλασσόμενος  και ελεγχόμενος . Για λόγους  ασφαλείας οι
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης  θα τηρούνται αυστηρά  με υπογραφή
του  γονέα-κηδεμόνα στις αντίστοιχες καταστάσεις.
Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας η με
εξουσιοδότηση αν γίνεται από συγγενικό πρόσωπο. Τα παιδιά απαγορεύεται
να φέρουν μαζί τους χρήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και
άλλα αντικείμενα αξίας.    

Κάθε παιδί πρέπει να έχει μαζί του:
Σακίδιο (τσάντα) - Αθλητική ενδυμασία -  κολατσιό για το διάλλειμα (κρύο) –
μπουκάλι  νερό – Καπέλο -  2η φορεσιά 

Ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  περιόδων  και  τον  αριθμό  των  παιδιών  μιας
οικογένειας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι τιμές διαμορφώνονται ως
εξής:

Αριθμός Α’ περίοδος Β’ Περίοδος Α’+ Β’ Περίοδος

1 παιδί 40 ευρώ 40 ευρώ 70 ευρώ

2 παιδιά 70 ευρώ         70 ευρώ 120 ευρώ

   Εάν συμμετέχει και τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας δεν πληρώνει   .

 
Για την καλύτερη ενημέρωση των γονέων  θα πραγματοποιηθεί  ενημερωτική
συνάντηση  την  Κυριακή 17 Ιουνίου  και  ώρα 11:00 στην  αίθουσα των
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής . 

     Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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