HAPPY SUMMER CAMP 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Facebook : The Happy Summer Camp
e-mail : happysummercampacharnes@gmail.com
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς περιόδους :
1η περίοδος : 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου
2ηπερίοδος : 13 Ιουλίου – 24 Ιουλίου
3η περίοδος : 27 Ιουλίου – 31 Ιουλίου
ΩΡΑΡΙΟ
Ώρα προσέλευσης : 07:30 – 08:30 π. μ.
Ώρα αποχώρησης : 14:30 – 15:45 μ. μ.
ΕΝΔΥΣΗ
Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ντυμένα με ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, να φορούν αθλητικά παπούτσια ή
σανδάλια και να έχουν μαζί τους : Καπέλο και μια αλλαξιά ρούχα!
ΦΑΓΗΤΟ


Το φαγητό από το σπίτι θα φυλάσσεται σε ψυγείο και θα θερμαίνεται σε συμβατικό φούρνο. Για το λόγο αυτό
το σκεύος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φούρνο (μεταλλικό).Επίσης με κόκκικο ανεξίτηλο
μαρκαδόρο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας στο σκεύος.



Να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό.



Να φέρνουν μια μικρή πετσέτα φαγητού.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Για τα θαλάσσια μπάνια τα παιδιά θα πρέπει:



Να φορούν το μαγιό τους από το σπίτι



Να έχουν μαζί τους ένα αντηλιακό, μια πετσέτα,
και ένα δεύτερο μαγιό.

Για τις ημέρες των εκπαιδευτικών εκδρομών και
της θάλασσας
θα πρέπει τα παιδιά να φέρνουν μαζί τους
ελαφρά και στερεά γεύματα (δεν θα
ζεσταίνονται).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κος Σιδηρόπουλος Βλαδίμηρος : & 6974 129297 & Κος Σιδηρόπουλος Χρήστος 6977 288772



Κτήμα The Residence Βαρυμπόμπη – Eίσοδος & χώρος πάρκινγκ από Αδαμών 16-18.
ΣΧΟΛΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ :
 Αναλώσιμα υλικά μαρκαδόροι και ξυλομπογιές θα φέρνουν τα παιδιά υποχρεωτικά από το σπίτι λόγω Covid19.
 To Happy Summer Camp δεν ευθύνεται για την απώλεια κινητών τηλεφώνων, χρημάτων ή άλλων
προσωπικών αντικειμένων.
 Το δεκατιανό, το μεσημεριανό και το επιδόρπιο δεν περιλαμβάνονται το κόστος για όσους το επιλέξουν είναι
15 € . Όσοι γονείς όμως επιθυμούν την σίτιση του παιδιού τους (φαγητό από το σπίτι), θα πρέπει να
χρησιμοποιούν δοχεία κατάλληλα (μεταλλικά) για ζέσταμα σε ηλεκτρικό φούρνο, όχι μικροκυμάτων.
 Επίσης να αναγράφετε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το ονοματεπώνυμο του παιδιού στα προσωπικά του
αντικείμενα (καπέλο, παπούτσια, παντόφλες κτλ).
 Δυνατότητα φύλαξης έως τις 16:45 με επιπλέον κόστος 15 € εβδομαδιαία χρέωση ανά παιδί.
 Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, η ημέρα δεν αναπληρώνεται!
 Το κόστος του καλοκαιρινού προγράμματος καταβάλλεται σε δύο στάδια:
α) Κατά την εγγραφή – Προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού
β) Το υπόλοιπο ποσό - Εξοφλείτε έως και την 1η ημέρα συμμετοχής.
 Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση συμπλήρωσης της κενής θέσης που έχει προκύψει. Η
προκαταβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη από την συμφωνηθέντα περίοδο σε περίπτωση κενής θέσης.
 Ειδικές τιμές για τους αθλητές του Α.Ο. Δίας Αχαρνών
Εκπτώσεις ισχύουν μόνον για συμμετέχοντες της ίδιας οικογένειας (αδέλφια)
 Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από τους διοργανωτές του προγράμματος
οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση του προγράμματος Happy Summer Camp.
 Δυνατότητα εξόφλησης με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό
Eurobank IBAN : GR 9802 6027 3000 0970 2013 64840
Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0273.97.0201364840
( Αθλητικός Όμιλος Δίας Αχαρνών ) και με την χρήση κάρτας.
Προσοχή : Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ – ΚΑΤΑΘΕΤΗ !

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας!

Υπογραφή

