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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 

ΠΡΟΚ.:                         ΕΞΟΦ.: 

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: 

Αίτηση συμμετοχής στην Κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018 
 

Παιδιά Δημοτικού 
 

 

ΠΡΙΝ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΠΟΛΥ  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  ΤΟΥΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ  

ΣΤΟ  ΠΙΣΩ  ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  

Όσα από τα πιο κάτω έχουν αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν 

 

Ονοματεπώνυμο*:……………………………………………………………………………………………................... 

 

Ημ.Γέννησης*:.....................................................................Φέτος φοιτώ στην τάξη*: …………….......................... 

 

Σχολείο Φοίτησης:............................................................................................................................................................. 

 

Κατηχητική Σύναξη ενορίας: ……………………………...………………………………………….......................... 

 

Οδός/Αριθμός*:.............…………………….........................................................................................Τ.Κ* ..………....... 

 

Δήμος*:........................................................Ηλεκτρ.Διεύθυνση(e-mail)………………………………………………. 

 

Κινητό τηλ. παιδιού*(αν υπάρχει) .................................................. 

 

 

Σημειώστε με  √  την περίοδο για την οποία ενδιαφέρεστε 

 

Για μαθητές   Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού:     21 Ιουνίου – 28 Ιουνίου 2018      

 
 

Για μαθήτριες  ΣΤ΄ Δημοτικού:     22 Αυγούστου – 29 Αυγούστου 2018 

 

 

Παρακαλώ, όπως γίνω δεκτός/ή στην Κατασκήνωση των Κατωτέρων Κατηχητικών Συνάξεων της 

Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού στο Σαϊττά. 

 

Υπογραφή...........................................                                     Ημερομηνία...................................................  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΚΑΤΗΧΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ 

 

Συνιστώ την συμμετοχή του/της πιο πάνω μαθητή/τριας στην Κατασκήνωση των Κατηχητικών 

Συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. 

 

Όνομα Κατηχητή…………………………………...Υπογραφή Κατηχητή …………………………..... 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
 

Πολυαγαπημένοι μας γονείς και παιδιά περνάμε όμορφα, όταν σεβόμαστε τους κανόνες της κατασκήνωσης.   

1. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, η αίτηση πρέπει να επιστραφεί μέχρι την 1.6.2018 στον  

Κατηχητή/τρια ή στο Γραφείο Νεότητος της Ι.Μ.Λεμεσού. Εκπρόθεσμες  αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο αν 

υπάρχουν κενές θέσεις. Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.   

2. To δικαίωμα συμμετοχής στη Κατασκήνωση είναι €80. Για την κράτηση της θέσης απαιτείτε προκαταβολή €25, 

η οποία θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την αίτηση.  Ολόκληρο το κόστος της κατασκήνωσης θα πρέπει να 

εξοφληθεί στο Γραφείο Νεότητος πριν από την ημερομηνία αναχώρησης για την Κατασκήνωση. Τυχόν 

ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γίνεται ενημέρωση το αργότερο 15 μέρες πριν την κατασκηνωτική περίοδο 

διαφορετικά δεν θα επιστρέφεται η προκαταβολή.  

3. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν υπάρχουν ελλειπή ή ασαφή στοιχεία. Θα αποσταλεί απάντηση 

ταχυδρομικώς. 

4. Μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος επιτρέπεται η έξοδος ή η παραλαβή των παιδιών από την κατασκήνωση και 

µόνο από τους γονείς. Σε περίπτωση που έχει ορισθεί κηδεµόνας, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως.  

5. Το επισκεπτήριο επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Σε περίπτωση 

προσέλευσης γονέων στην κατασκήνωση εκτός ημέρας και ωρών επισκεπτηρίου, θα πρέπει να μένουν στο χώρο 

του κυλικείου, ενώ απαγορεύεται η πρόσβασή τους πέραν αυτού. Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος 

αλλά και τη σωστή προσαρμογή των παιδιών στην κατασκηνωτική ζωή καλό θα ήταν να αποφεύγεται το 

επισκεπτήριο τις άλλες ώρες και μέρες. 

6. Τα κινητά τηλέφωνα δεν απαγορεύονται στην κατασκήνωση. Θα πρέπει όμως να παραμένουν κλειστά τις ώρες 

κοινής ησυχίας το μεσημέρι και μετά το βραδινό σιωπητήριο όπως επίσης και στην τραπεζαρία κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων.  

7. Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειµένων αξίας, όπως χρήµατα, προσωπικά αντικείµενα, 

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ. 

8. Παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα όπως: αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, αλλεργίες, 

νευρολογικά προβλήματα (κρίσεις επιληψίας) κ.α., ή που ακολουθούν χρόνια φαρμακευτική αγωγή 

είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν το Γραφείο Νεότητος πριν την εγγραφή τους και τον/την  Αρχηγό της 

κατασκήνωσης  και τον Ομαδάρχη ή Ομαδάρχισσα τους, με την προσέλευσή τους στη κατασκήνωση.  

9. O/H Αρχηγός της κατασκήνωσης ενημερώνει άμεσα τους γονείς για ιατρικά περιστατικά των παιδιών κατά τη 

διάρκεια παραμονής τους στην κατασκήνωση. Εάν το Ιατρείο κρίνει πως τα παιδιά πρέπει είτε να επισκεφθούν 

νοσοκομείο, είτε να αποχωρήσουν από την κατασκήνωση, οι γονείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την 

κρίση του Ιατρείου. 

10. Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός της κατασκήνωσης θεωρούνται αποδεκτές από 

γονείς και παιδιά, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική ενημέρωση από τους γονείς. 

11. Παιδιά που δημιουργούν δυσκολίες με την  συμπεριφορά τους  θα αποχωρούν άμεσα από την κατασκήνωση. 

12. Η κατασκήνωση μπορεί να παρουσιάσει κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα ή το prospectus της σε φωτογραφικό 

υλικό ή βίντεο σχετικό με την κατασκηνωτική ζωή εκτός αν τα παιδιά ή οι γονείς το έχουν αρνηθεί γραπτώς. 
 

ΔΗΛΩΣΗ  ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 

Δηλώνω, ότι έχω κατανοήσει τους πιο πάνω κανονισμούς και δέχομαι, όπως ο υιός / η θυγατέρα μου συμμετάσχει στην 

Κατασκήνωση των Κατηχητικών Συνάξεων της Ι. Μητροπόλεως Λεμεσού και βεβαιώνω, ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε 

ασθένεια η οποία θα δυσκολεύει την παραμονή του/της στην Κατασκήνωση. 
 

Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα*                                                                                                          Τηλ 1)* 

                                             

Υπογραφή*                                                                                                                               Τηλ 2)  


