ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ,

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (CAMP) ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Το πρόγραμμα της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Καισαριανής,
(Camp) που πραγματοποιείται και φέτος για τους μαθητές Δημοτικών, ξεκινάει την
Δευτέρα 20 Ιουνίου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:
1. Προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά που θα συμμετέχουν και στις δύο περιόδους.
2. Μαθητές που στην νέα σχολική περίοδο 2022-2023 θα φοιτήσουν στις τάξεις του
Δημοτικού σχολείου και οι γονείς είναι Δημότες ή κάτοικοι Καισαριανής
3. Για την επιλογή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με τον αριθ.
πρωτοκόλλου της αίτησης )
4. Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι μαθητές των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
-Μαθητές που θα φοιτήσουν το νέο σχολικό έτος 2022--2023 στο Νηπιαγωγείο και το
Γυμνάσιο.
-Μαθητές σχολείων όμορων Δήμων, παρά μόνο την Β΄ περίοδο, κατ εξαίρεση, σε
περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Ιατρική βεβαίωση ή αντίγραφο πρόσφατου Δελτίου Υγείας
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ) Εκκαθαριστικό και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ για πιστοποίηση εντοπιότητας
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να προσκομιστούν με την
υποβολή της αίτησης. Μόνο το πιστοποιητικό υγείας, θα μπορούν οι γονείς να το
προσκομίσουν μέχρι και την ημερομηνία έναρξης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της ΚΕΔΗΚ (Δημαρχείο, 2ος όροφος) από την
Δευτέρα 30/05 μέχρι και την Παρασκευή 10/06 τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00.
Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων πριν την ημερομηνία λήξης, οι αιτήσεις θα

παραλαμβάνονται ως επιλαχούσες.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 2 περιόδους στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού
Σταδίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», συγκεκριμένα:
● Α’ περίοδος (3 εβδομάδες): από 20 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου 2022
● Β’ περίοδος (3 εβδομάδες): από 11 Ιουλίου μέχρι 29 Ιουλίου 2022
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Δευτέρα–Παρασκευή)
7:30-8:15

Υποδοχή παιδιών

8:30-13:30 / 14:00-15:45

Κύκλος δραστηριοτήτων
1η Αποχώρηση
2η Αποχώρηση

13:30-14:00
15:45-16:00

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται με βάση την ηλικία και το φύλλο του παιδιού και
περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες:
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ρυθμός και κίνηση, παραδοσιακοί χοροί και θεατρικό
παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, μουσικοκινητική αγωγή, ζωγραφική, κατασκευές,
φιλαναγνωσία, διατροφική αγωγή, κινηματογράφος κ.ά.
Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
1. Ο χώρος θα είναι φυλασσόμενος και πλήρως ελεγχόμενος.
2. Για λόγους ασφαλείας οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης θα τηρούνται αυστηρά με
υπογραφή του γονέα-κηδεμόνα στις αντίστοιχες καταστάσεις.
3. Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή με
εξουσιοδότηση αν γίνεται από συγγενικό πρόσωπο.
4. Τα παιδιά απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους χρήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά
παιχνίδια και άλλα αντικείμενα αξίας.
5. Κάθε παιδί πρέπει να έχει μαζί του σακίδιο, κρύο κολατσιό για το διάλλειμα, 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

1 παιδί

40 ευρώ 40 ευρώ 70

2 παιδιά

70 ευρώ 70 ευρώ 130

Εάν συμμετέχει και τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας δεν πληρώνει .

Για την καλύτερη ενημέρωση των γονέων θα γίνει ανάρτηση πινάκων των τμημάτων την
Πέμπτη 16 Ιουνίου. Η κατάθεση των χρημάτων θα γίνει μετά την ανάρτηση των πινάκων,
στον λογαριασμό της ΚΕΔΗΚ (τράπεζα EUROBANK) : GR6502606400000820200092115 ,
με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του παιδιού. Τα χρήματα των συμμετοχών θα πρέπει να

καταβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
2132010782 & 2107222109 / 2132010764 / 2132010772

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

