
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

Παιδικές Κατασκηνώσεις 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας 

 
Έντυπο Αίτησης για Αγορά υπηρεσιών 

 
Με την παρούσα αποδέχομαι τον Κανονισμό των κατασκηνώσεων καθώς  
και τους όρους συνεργασίας με την Ομοσπονδία, αιτούμαι την προσφορά 
υπηρεσιών μου στις κατασκηνώσεις της Ομοσπονδίας ως: 

 
 
Ενδιαφέρομαι για τη θέση: Αρχηγού Ομαδάρχη 
(παρακαλώ δηλώστε με √ ) 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………… 
 
Ηλικία:………………………….  Ημ/νία Γέν/σης: ………………………………….. 
 
Επισυνάψετε φωτογραφία 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 
Οδός& Αριθμός:………………………….……………………………………………… 
 
Δήμος / Κοινότητα:……………………,……………………….. Τ.Κ:…….……….…. 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ Email 
 
Οικίας:……………………………… Κινητό:………………………. 
 
E-Mail:………………………………………………………………………. 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:……………………………………………………………………. 
 
Τίτλος σπουδών:…………...…………………………………………………………….. 
 
Αν είστε φοιτητής/φοιτήτρια: ΝΑΙ ήΟΧΙ 
 
Τι σπουδάζετε:…………………………………………………………………………... 
 

 
 
Φωτογραφία 

αιτητή 



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

Σε ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα: …………………………………………………………. 
 
Σε ποιο έτος είστε:……………………………………………………. 
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Σε ποια Κατασκήνωση: …………………………………………………………………. 
 
Πόσα χρόνια:  ……………….... 
 
Σε ποια θέση απασχοληθήκατε : 
…………………………………………………………….. 
(Αρχηγός, Β. Αρχηγός, Ομαδάρχης) 
 
 
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Αναφέρατε τομείς, δραστηριότητες που μπορείτε να οργανώσετε ή να βοηθήσετε 
υπεύθυνα. 
(Παρακαλώ κυκλώστε πιο κάτω και περιγράψτε τις προσωπικές ή διδασκαλικές 
σας εμπειρίες, σε αυτούς τους τομείς). 
 

• Ποδόσφαιρο 

• Βόλεϊ 

• Ping pong 

• Σκάκι 

• Πολεμικές τέχνες 

• Ζωγραφική,Χειροτεχνία 

• Τραγούδι/Μουσικό όργανο 

• Ομαδικά παιχνίδια 

• Χορούς 

• Θεατρικό παιχνίδι 

• Κατασκηνωτικά παιχνίδια 

• Οργάνωση κυνηγιού χαμένου θησαυρού 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υλικό ή δραστηριότητες 
κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών με τα οποία θα συνεργαστούν (π.χ. 
παιχνίδια, σκετσάκια, τραγούδια κ.τ.λ.). 
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

• A'  Περίοδος:  22/06/19 – 27/06/19 

• Β'  Περίοδος:  29/06/19 – 04/07/19 

• Γ'   Περίοδος: 06/07/19 – 11/07/19 

• Δ΄  Περίοδος:  13/07/19 – 18/07/19 

• Ε΄  Περίοδος:  20/07/19 – 25/07/19 

• Στ΄ Περίοδος: 27/07/19 – 01/08/19 

• Ζ΄  Περίοδος:  03/08/19 – 08/08/19 

• H΄  Περίοδος: 26/08/19 – 31/08/19 
 
Διαλέξτε μια ή/και συνδυασμό από τις ακόλουθες επιλογές: 
 
Σημειώνετε ότι ΔΕΝ μπορείτε να επιλέξετε μέρος των πιο κάτω επιλογών. 
 
 
Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου  τις  
περιόδους Α, Β και Γ 
 
 
Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου  τις  
περιόδους  Δ, Ε και Στ 
 
 
Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου  τις  
περιόδους Ζ και Η   
 
 
Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όλες 
τις περιόδους 
 
 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο γραφείο της Ομοσπονδίας που 
βρίσκεται στο Δημοτικό σχολείο Ακρόπολης στην οδό Ιφιγενείας 73, Ακρόπολη ή 
να  αποστέλλονται στο email: omosp.nic@cytanet.com.cy  ή στο φαξ 22340910 
(επιβεβαιώστε την παραλαβή της). Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των 
αιτήσεων είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι. 
 
Η Ομοσπονδία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να διαφοροποιήσει τόσο τους πιο 
πάνω όρους, όσο και τις περιόδους αγοράς υπηρεσιών. 
 
 
Ημερομηνία: ………………………….. Υπογραφή: …………………..………… 
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Σημειώσεις: 

1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία. 
2. Ενημερωθείτε για τα καθήκοντα και τις προϋποθέσεις επιλογής. 
3. Για όσους επιλεγούν τα προσωπικά τους στοιχεία θα κρατηθούν για περίοδο έξι 

μηνών μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών περιόδων 2019. 
4. Σε περίπτωση μη επιλογής σας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταστραφούν 

μετά τη λήξη και της Η΄ κατασκηνωτικής περιόδου. 
5. Γραπτή αποδοχή για επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την 

Ομοσπονδία. 


