Αγαπητοί γονείς,
Η Οµοσπονδία Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοτικών Σχολείων Λευκωσίας µε µεγάλη χαρά
διοργανώνει και φέτος την καθιερωµένη πλέον κατασκήνωση κάτω από την δική της
εποπτεία. Για εµάς, η κατασκήνωση είναι απλά διακοπές. Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στα παιδιά ηµέρες ξεγνοιασιάς και χαράς σε ένα πανέµορφο φυσικό περιβάλλον
στο γραφικό χωριό ∆ύµες. Μέσα από την οµαδική ζωή, το παιχνίδι και την οργάνωση
της καθηµερινότητας, δηµιουργούµε µία µικρή κοινωνία µε δοµή, οργάνωση και
θεσµούς. Ο κατασκηνωτικός µας χώρος είναι ο πρώτος και µοναδικός στη χώρα µας ο
οποίος είναι προσβάσιµος για παιδιά µε αναπηρίες. Όλοι οι χώροι της Κατασκήνωσης,
από την περσινή χρονιά, είναι προσβάσιµοι και όλα τα προγράµµατα είναι προσαρµοσµένα για ΟΛΑ τα παιδιά χωρίς διακρίσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουµε στην
εταιρεία A. Panayides Contracting Limited για την διαµόρφωση των χώρων.
Φτιάξαµε ένα πρόγραµµα όπου τα παιδιά µαθαίνουν, παίζοντας και διασκεδάζοντας,
να σέβονται την προσωπικότητα και διαφορετικότητα του καθενός. Να βιώνουν
κυριολεκτικά την έννοια της ισότητας, να µαθαίνουν στο διάλογο και τις συλλογικές
διαδικασίες και προπαντός να ζουν έντονα τη φιλία και τον σεβασµό προς τον συνάνθρωπο. Τα παιδιά θα έχουν την µοναδική εµπειρία της κατασκήνωσης και συνάµα θα
αναπτύξουν αυτονοµία, οµαδικό πνεύµα, αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία και θα κάνουν
καινούριους φίλους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ!!
Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη σας.
Πέτρος Πέτρου
Πρόεδρος ∆.Σ. Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων
∆ηµοτικών Σχολείων Λευκωσίας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ∆ΥΜΕΣ!!!
Που βρισκόµαστε:
Το χωριό ∆ύµες βρίσκεται στην καρδιά της Πιτσιλιάς ανάµεσα στα χωριά Πελένδρι και Αγρό, σε απόσταση 59 χιλιοµέτρων από την Λευκωσία. Η κατασκήνωση
βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό σηµείο του χωριού στο καταπράσινο περιβάλλον και
λίγα µέτρα µακριά από το ολοκαίνουριο και πλήρως εξοπλισµένο πάρκο.

Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης - «Σαν στο σπίτι τους»!
Οι χώροι διαµονής είναι για τους µικρούς κατασκηνωτές ένας σηµαντικός παράγοντας οµαλής προσαρµογής αλλά και δηµιουργίας θετικών εµπειριών συµβίωσης
και κοινωνικοποίησης. Γι’ αυτό στην κατασκήνωση µας έχουµε φροντίσει µε την
στήριξη του ∆ήµου Στροβόλου να τους παρέχονται όλες οι ανέσεις ώστε να
απολαύσουν µια αξέχαστη διαµονή στην οποία περιλαµβάνονται:
• 6 φωτεινά, ευρύχωρα δωµάτια των 10-14 ατόµων τα οποία έχουν το καθένα το
δικό του ξεχωριστό χώρο υγιεινής (δυνατότητα διαµονής και παιδιών µε αναπηρίες) • Οι Οµαδάρχες διαµένουν σε δικά τους δωµάτια τα οποία εφάπτονται µε τα
δωµάτια των κατασκηνωτών • Μια µεγάλη φωτεινή τραπεζαρία και µια αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων • Μεγάλη εξωτερική αυλή µε εκδροµικά παγκάκια • Κουζίνα
και µαγειρεία, εξοπλισµένα µε σύγχρονες ανοξείδωτες συσκευές µαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής • Θάλαµοι ψύξης συντήρησης τροφίµων • Ζεστό και κρύο
νερό, που εξυπηρετούν τις ηµερήσιες ανάγκες των παιδιών • Αρχηγείο

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΥΜΕΣ 2019 (Για παιδιά ∆ - Στ΄ τάξης)
Ονοµατεπώνυµο κατασκηνωτή: ......................................................................................
....................................................................................................................................
Αγόρι

Κορίτσι

Ηµεροµηνία Γέννησης: ................................... Ηλικία: .................

∆ηµοτικό Σχολείο: ................................................................................... Τάξη: ............
∆ιεύθυνση: ...................................................................................................................
......................................................................... Τηλ. Οικίας: .......................................
Ονοµατεπώνυµο Πατέρα: ........................................................ Κιν. Τηλ.: .......................
Ονοµατεπώνυµο Μητέρας: ...................................................... Kιν. Τηλ.: .......................
Email: ..........................................................................................................................

∆ΗΛΩΣΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 - 8
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΚAΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΥΜΕΣ
Το πρόγραµµα ψυχαγωγίας µας περιλαµβάνει:
Επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα | Επίσκεψη στο
Γεωπάρκο Τροόδους και στο Βοτανικό κήπο | Επίσκεψη στο µονοπάτι της φύσης Λιβάδι
| Επίσκεψη στο Λιβάδι του Πασιά | Εκδροµή στο Fasouri Watermania - Waterpark |
Πικνίκ, ηµερήσιους περιπάτους - εξερευνήσεις στη γύρω περιοχή | Παιχνίδια κρυµµένου
θησαυρού | Οικολογικά παιχνίδια, µε στόχο να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά τη ζωή
στη φύση | Παιδική χαρά | Κινηµατογραφικές προβολές | Χορό | Μουσικές βραδιές
* ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.
Οι δραστηριότητες των παιδιών στις κατασκηνώσεις µας εµπλουτίζονται από το Clap3C και
το θέατρο ∆έντρο που θα βρίσκονται κάθε περίοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους
προσφέροντας στα παιδιά υψηλού επιπέδου δραστηριότητες!!

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• 08:00 Πρωινό ξύπνηµα
• 08:30 Πρόγευµα
• 09:30 Καθαριότητα δωµατίων
• 10:30 Πρωινές δραστηριότητες
• 13:00 Γεύµα

• 14:30 Μεσηµβρινή ανάπαυση
• 16:00 Απογευµατινό
• 16:30 Απογευµατινές δραστηριότητες
• 19:00 ∆είπνο
• 20:30 Βραδινές δραστηριότητες
• 22:30 Σιωπητήριο

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:
Πρόγευµα: Επιλογή από ∆ηµητριακά, ψωµί, βούτυρο, µαρµελάδα, χαµ, τυρί, αγγουράκι, ντοµάτα, αυγά βραστά (δύο ηµέρες), γάλα ζεστό ή κρύο µε σκόνη σοκολάτας.
1η ηµέρα
Μεσηµε- Μακαρόνια
ριανό
Μπολονέζ
Γευµα

2η ηµέρα
Καλαµάρι
µε wedges

3η ηµέρα
Φακές και
πατάτες

4η ηµέρα
Πένες
carbonara

5η ηµέρα
Φαγητό στο
υδροπάρκο

Ψητό κοτόπου- Κεφτεδάκια
∆είπνο λο µε πατάτες φούρνου µε
κριθαράκι

Σουβλάκι
χοιρινό

Μπιφτέκι µε
πουρέ πατάτας

Πίτσα

∆εκατιανό: Μπισκότα choco και βανίλιας, Μπάρα βρώµης µε κοµµάτια µαύρης
σοκολάτας, Cup cakes
Πόσο SURVIVOR είσαι; ∆ηµιουργικές και Παιγνιώδεις ∆ραστηριότητες STEM-VIVOR! (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
οι οποίες προκαλούν το µυαλό των παιδιών να δώσουν πρωτότυπες και ξεχωριστές λύσεις.

Απογευµατινό: Φρούτα εποχής, Φρουτοσαλάτες, Ζελέ

Το θέατρο σε ένα παιδί λειτουργεί σαν οδηγός για µια καλύτερη (έλλογη) µε αυτοπεποίθηση ζωή. Μειώνεται το άγχος, αυξάνεται η
στοργή για τους ανθρώπους και τα συναισθήµατα ζωντανεύουν. Πρόκειται για µια ζωντανή τέχνη η οποία καταφέρνει να µεταδίδει
στο παιδί συγκλονιστικά συναισθήµατα, γνώσεις, µηνύµατα και να ενεργοποιεί τα πνευµατικά του χαρίσµατα. Αυτός είναι και ο σκοπός
του συγκεκριµένου εργαστηρίου : η ψυχαγώγηση του παιδιού µέσα από την επαφή του µε το θέατρο.

*Το µενού επιµελήθηκε και ετοιµάζει ο Executive Chef Νίκος Μιχαήλ.

Α

22/06/2019 - 27/06/2019

Β

29/06/2019 - 04/07/2019

Γ

06/07/2019 - 11/07/2019

∆

13/07/2019 - 18/07/2019

Ε

20/07/2019 - 25/07/2019

ΣΤ

27/07/2019 - 01/08/2019

Ζ

03/08/2019 - 08/08/2019

Η

26/08/2019 - 31/08/2019

ΕΠΙΛΟΓΗ

Το συνολικό κόστος ανά παιδί την κάθε κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα œ180 και
περιλαµβάνει 6 ηµέρες στην κατασκήνωση (5 βράδια) µε πλήρης διατροφή (πρόγευµα, δεκατιανό, γεύµα, απογευµατινό και δείπνο), µεταφορά από και προς το σηµείο παραλαβής των
παιδιών στη Λευκωσία και δύο ολοήµερες εκδροµές. Όλες οι επισκέψεις και οι εκδροµές των
κατασκηνωτών µεταφορικά, γεύµατα και εισιτήρια εισόδων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή.

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟ∆ΟΣ.
Πληροφορίες Πληρωµής:
Για δικαίωµα συµµετοχής θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό œ180 στον πιο κάτω
λογαριασµό:
IBAN: CY36007033100000000040084880
SWIFT: CCBKCY2N
Ελληνική Τράπεζα (πρώην ΣΠΕ Στροβόλου)
∆ίνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και τα στοιχεία:
Ονοµατεπώνυµο παιδιού και σχολείο.

συνέχεια στην πίσω σελίδα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ο κατασκηνωτής εκτός από το ρουχισµό της επιλογής του προτείνουµε να έχει µαζί του:

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επιθυµεί το παιδί σας να είναι στην ίδια κατασκηνωτική περίοδο
µαζί µε συγκεκριµένους φίλους/ες του;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, δηλώστε µέχρι δύο άτοµα:
1: ..................................................................................................
2: ..................................................................................................

Η κατασκήνωση µπορεί να παρουσιάσει στελέχη ή κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα ή το
prospectus της σε φωτογραφικό υλικό ή βίντεο σχετικό µε την κατασκηνωτική ζωή εκτός εάν
τα στελέχη, τα παιδιά, ή οι γονείς το έχουν αρνηθεί µε γραπτή επιστολή που έχει παραδοθεί
στο Αρχηγείο της κατασκήνωσης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Παρακαλώ όπως επισυνάψετε :
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
• Έχει κάνει αντιτετανικό εµβόλιο: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ηµεροµηνία: .................................

• 1 κουβέρτα βαµβακερή ή 1 Υπνόσακο, 2 σεντόνια, 1 µαξιλαροθήκη, 1 πετσέτα προσώπου,
µπουρνούζι µπάνιου ή µεγάλη πετσέτα, µαγιό, πετσέτα θαλάσσης, καπελάκι, πιτζάµες,
εσώρουχα, σορτς και µπλουζάκια, 1 φούτερ, παπούτσια αθλητικά, σαγιονάρες, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, σαπούνι µπάνιου, σαµπουάν, σφουγγάρι καθαριότητας, σάκο για τα
άπλυτα, µανταλάκια, 1 αντιφθειρική λοσιόν ή σπρέι, χτένα, παγούρι, χαρτοµάντιλα, φακό,
αντηλιακό, µικρό σακίδιο εκδροµών, αντικουνουπικό βραχιολάκι. (Αποφύγετε ακριβά ρούχα
και αντικείµενα).
• Όλα τα ρούχα και τα αντικείµενα του κατασκηνωτή πρέπει να είναι µαρκαρισµένα. Οι
κατασκηνωτές πρέπει να φέρνουν µαζί τους όσο το δυνατόν λιγότερα πράγµατα και σε µικρή
σχετικά βαλίτσα.
• Καλό θα ήταν να ετοιµάσετε τη βαλίτσα του παιδιού παρουσία του, έτσι ώστε να γνωρίζει
και το ίδιο τα αντικείµενα που θα έχει µαζί του.
• Όποιο παιδί θέλει µπορεί να φέρει µουσικά όργανα, είδη ζωγραφικής, φωτογραφική µηχανή,
εξωσχολικά βιβλία κλπ. Καλό είναι όλα να είναι µαρκαρισµένα µε το όνοµα του παιδιού και να
έχει ενηµερωθεί το Αρχηγείο.
• Στην κατασκήνωση λειτουργεί µικρό περίπτερο, όπου τα παιδιά µπορούν να προµηθευτούν
κρύα ροφήµατα και σνακ.
• Κάθε δραστηριότητα (ποδόσφαιρο, χορός, επισκέψεις κλπ.) επιβλέπεται από τους Αρχηγό,
Οµαδάρχες και Μέλη της Οµοσπονδίας.
• Η κατασκήνωση µας διαθέτει Α΄ Βοηθό επί 24ώρου βάσεως.
• Τα κινητά θα παραδοθούν υποχρεωτικά από τα παιδία στους Οµαδάρχες τους µετά από το
διαχωρισµό τους στις οµάδες, για φύλαξη. Κάθε βράδυ (περίπου στις 19:45 µε 20:15) τα
παιδιά θα παραλαµβάνουν τα κινητά τους τηλέφωνα για να µιλήσουν µε τους γονείς τους και
θα τα επιστρέφουν πίσω στον Οµαδάρχη τους για φύλαξη.
• Αριθµός τηλεφώνου γραφείου Οµοσπονδίας 22340900, aριθµός τηλεφώνου κατασκήνωσης
97851072., Φαξ: 22340910
• Τα στελέχη µας θα παρακολουθούν και θα φροντίζουν κάθε παιδί προσωπικά. Εάν χρειαστεί
οτιδήποτε ή διαπιστώσουµε την ανάγκη του να σας µιλήσει, να είστε σίγουροι πως θα
επικοινωνήσουµε άµεσα, µαζί σας.
• Στελέχη και παιδιά µε αποκλίνουσα συµπεριφορά, θα αποχωρούν από την κατασκήνωση.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ, ΤΑΜΠΛΕΤ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ
(Η κατασκήνωση έχει δικαίωµα να φυλάξει αντικείµενο που θα φέρει µαζί του ο κατασκηνωτής
και κρίνεται ακατάλληλο και να το παραδώσει στους γονείς κατά την επιστροφή).
• Για τη µεταφορά των παιδιών στην κατασκήνωση, θα υπάρχουν λεωφορεία στη δυτική
πλευρά του νέου Γ.Σ.Π. Οι ώρες αναχώρησης/άφιξης θα ανακοινώνονται λίγες µέρες πριν την
κατασκηνωτική περίοδο.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!!!

• Αλλεργικές ευαισθησίες (να αναφερθούν): .....................................................................
....................................................................................................................................
• Αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας που θα πρέπει να µας αναφέρετε ή λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή : ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ δηλώστε: ....................................................

....................................................................................................................................
Η παρούσα Αίτηση Συµµετοχής µαζί µε την απόδειξη της κατάθεσης πρέπει να αποσταλούν στο
γραφείο της Οµοσπονδίας µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
• ∆ια χειρός στο γραφείο της Οµοσπονδίας που βρίσκεται στην οδό Ιφιγενείας 73, µέσα στο

Η πρώτη φορά ενός παιδιού στην κατασκήνωση είναι µία πολύ ειδική εµπειρία που συχνά
καθορίζει την επιθυµία του παιδιού να συνεχίσει την κατασκηνωτική του ζωή. Κάθε γονιός
όταν στέλνει το παιδί του στην κατασκήνωση θέλει να το δει πιο κοινωνικό, πιο ανεξάρτητο
και πάνω από όλα να περνάει καλά. Για να µπορέσουν όµως αυτοί οι στόχοι να γίνουν εφικτοί
απαιτείται η συνεργασία των γονέων µε το προσωπικό της κατασκήνωσης και κυρίως µε
αυτούς που εµπλέκονται άµεσα µε το παιδί, τον Αρχηγό, τον Οµαδάρχη και τα Μέλη της
Οµοσπονδίας.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συµβουλές:
Προετοιµάστε το παιδί σας πριν φύγει για την κατασκήνωση. ∆είξτε του ότι είστε χαρούµενοι
που θα πάει διακοπές µόνο του και ενηµερώστε το ότι θα βρίσκεται σε έναν χώρο που θα έχει
τη δυνατότητα να αθλείται και να ψυχαγωγείται µε παιδιά της ηλικίας του.
Τα παιδιά ακολουθούν πρόγραµµα µέσα από το οποίο γνωρίζονται και δένονται µεταξύ τους.

∆ηµοτικό σχολείο Ακρόπολης .
• Με φαξ αρ.: 22340910 (επιβεβαιώστε την παραλαβή του).
• Με email: omosp.nic@cytanet.com.cy
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας αίτησης, στο
γραφείο της Οµοσπονδίας και ανάλογα µε τον διαχωρισµό των παιδιών (αγόρια-κορίτσια) στα
δωµάτια. Γι’ αυτό θα πρέπει να σταλούν κατ’ ευθείαν στο γραφείο της Οµοσπονδίας.

Έτσι, η συνεχής επικοινωνία µπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνικοποίησή τους. Επιπλέον, όσο καλά και να περνάει ένα παιδί είναι πολύ πιθανό ακούγοντάς σας
να στενοχωρηθεί και να νιώσει νοσταλγία για το σπίτι του.
Μην ανησυχείτε όταν το παιδί δεν επικοινωνεί µαζί σας. Εδώ ισχύει σίγουρα το ρητό "no news
good news". Τα παιδιά είναι σε διαρκή απασχόληση και µπορεί συχνά να αµελήσουν να
επικοινωνήσουν µαζί σας αλλά να είστε σίγουροι ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα θα σας
ενηµερώσουµε άµεσα.
Στην κατασκήνωση µας φιλοξενούνται παιδιά από ∆΄ - Στ΄ τάξη. Τα παιδιά χωρίζονται στα
δωµάτια βάση του φύλου και της τάξης τους.

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή
Υπογραφή Μητέρας: ......................................................................................................

Τ.Θ. 28745,2082 Στρόβολος
Τηλ.: 22340900 - Φαξ: 22340910
www.omospondiagoneon.com

Υπογραφή Πατέρα: ........................................................................................................

e-mail: omosp.nic@cytanet.com.cy

Ηµεροµηνία: ..................................................
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