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alexandra camp
Ευρωπαϊκή Παιδική Κατασκήνωση

Δωρεάν κατασκήνωση για τους δικαιούχους προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ

Οσο παράξενο και αν σου φαίνεται, οι πιο μαγικές στιγμές,
βρίσκονται στον αληθινό κόσμο.
Κάπου πολύ κοντά σου...

Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ παραμυθένιες στιγμές
σε ένα μαγικό μέρος...

Ακολούθησέ μας...

Στο μαγικό αυτό μέρος, ζούνε μόνο παιδιά!
Η καθημερινή τους δουλειά είναι το παιχνίδι
και η μοναδική τους υποχρέωση...
να είναι ευτυχισμένα!

Σε αυτό βοηθάνε και οι λιγοστοί μεγάλοι άνθρωποι
που κατοικούν σε αυτό το μέρος
Αλλά μη σε ανησυχεί...
Είναι εκεί για να βοηθάνε τα παιδιά
να μη χάνουν ποτέ το χαμόγελό τους!

...είναι πάντα δίπλα σου
για να σου μάθουν τον
τρόπο να πετάς ψηλά!

Ξέχασα να σου πω ότι
σε αυτό το μέρος μπορείς
να πετάς χωρίς φτερά!

Να καλπάζεις
στα όνειρά σου!

Να κατακτάς
την κορυφή!

Και αν για κάποιο λόγο
χάσεις το χαμόγελό σου
υπάρχουν οι ειδικοί...

που ξέρουν πώς να βάλουν και πάλι
χρώμα στη μέρα σου!

Κανονισμός
ανονισμός Λειτουργίας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:
9:30–10:45, 13:30–4:00, 14:30–15:00, 20:30–21:00
Παρακαλούμε θερμά να αποφεύγετε την τηλεφωνική επικοινωνία κατά
τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας και να τηρείτε το ωράριο
τηλεφωνικής επικοινωνίας και επισκεπτηρίου.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ :
Επιτρέπεται το επισκεπτήριο τις καθημερινές,, μετά το πρώτο
Σαββατοκύριακο, στο χώρο της υποδοχής των γονέων στην
γραμματεία. Οι επισκέψεις γίνονται μόνο από τους γονείς με επίδειξη
της αστυνομικής τους ταυτότητας. Αν επιθυμείτε να επισκεφθεί
κάποιος άλλος το παιδί σας, αυτός θα πρέπει να έχει θεωρημένη
εξουσιοδότηση.
Επιτρέπεται η επίσκεψη εντός της κατασκήνωσης στις ημερομηνίες:

29/6, 30/6, 6/7, 7/7, 20/7, 21/7, 27/7, 28/7, 10/8,
11/8, 17/8, 18/8
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 17:00-20:00
καθώς και στις γιορτές γονέων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Τα παιδιά μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους στην ΤΡΑΠΕΖΑ
της κατασκήνωσης, απ’ όπου μπορούν να τα παίρνουν όποτε
χρειάζονται (σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των γονέων).

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η κατασκήνωση αναλαμβάνει τη μεταφορά των παιδιών από και
προς την κατασκήνωση με την έναρξη και το τέλος κάθε
κατασκηνωτικής περιόδου για τις πόλεις. Η δωρεάν μεταφορά με τα
λεωφορεία εξαρτάται από τον αριθμό συμμετοχής των
κατασκηνωτών από κάθε πόλη.

Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Βιβλιάριο Υγείας και βεβαίωση υγείας Ιατρού
κουβέρτα ή σλίπινγκ μπαγκ,
μαξιλάρι, σεντόνια, μαξιλαροθήκες
πετσέτες (προσώπου, μπάνιου και θαλάσσης)
πυτζάμες, εσώρουχα
πρακτικά ρούχα, (αθλητική φόρμα, μακρύ παντελόνι, πουλόβερ,
μπλουζάκια, σορτς, αντιανεμικό μπουφάν)
αθλητικά παπούτσια, κάλτσες.
μαγιό, καπέλο, σαγιονάρες, αντηλιακό, αντικουνουπικό
προσωπικά αντικείμενα καθαριότητας και ατομικής φροντίδας
(οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, χτένα, σφουγγάρι),
φακό, μικρό ατομικό σάκο για εκδρομές

Όροι Εγγραφής
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εντός της κατασκήνωσης δωρεάν. Όμως
ορισμένες ασθένειες ή και οι τραυματισμοί παραπέμπονται από τον ιατρό της
κατασκήνωσης στο νοσοκομείο. Ο κηδεμόνας εξουσιοδοτεί την κατασκήνωση για μια
τέτοια ενέργεια που αφορά την υγεία του κατασκηνωτή και συμφωνεί να πληρώσει τυχόν
εξωτερικές ιατρικές χειρουργικές, οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδικής φαρμακευτικής δαπάνης. Ο γονέας ή ο
νόμιμος κηδεμόνας με την παρούσα αίτηση δηλώνει ότι ο κατασκηνωτής είναι σε καλή
κατάσταση και φυσιολογική υγεία και ότι έχει δυνατότητα για τη σωστή φροντίδα και
υγιεινή του και ότι μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης, δεν πάσχει
από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα ή δεν έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που να εκθέτει σε
κίνδυνο ασθένειας ή σωματικής βλάβης το ίδιο ή τους άλλους κατασκηνωτές.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο γονέας αντιλαμβάνεται και βεβαιώνει ότι η συμμετοχή του παιδιού του στην
κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και στις δραστηριότητές της είναι εντελώς προαιρετική και
έχει λάβει υπόψη του το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης στις
οποίες το παιδί του θα συμμετέχει. Αναγνωρίζει ότι ορισμένοι κίνδυνοι είναι συμφυείς με
τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Επίσης βεβαιώνει ότι έχει
δώσει εντολή στο παιδί του να δίνει σημασία στους κανονισμούς της κατασκήνωσης και
να τους τηρεί τόσο για την δική του ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια άλλων
κατασκηνωτών και ότι πρέπει να παραμένει υπό συνεχή επιτήρηση και ότι το παιδί του
συμφώνησε να το πράξει. Η κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ διατηρεί το απεριόριστο
δικαίωμα να απομακρύνει κάθε κατασκηνωτή που επιδεικνύει συμπεριφορά που
δημιουργεί αναστάτωση στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης ή συμπεριφορά που είναι
επιβλαβής για τον εαυτό του ή για τους άλλους κατασκηνωτές ή το προσωπικό της
κατασκήνωσης. Η άδεια για χρήση φωτογραφιών/βίντεο του κατασκηνωτή σε φυλλάδια,
DVD και άλλα διαφημιστικά μέσα είναι δεδομένη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
Ο γονέας συμφωνεί με τους οικονομικούς όρους της κατασκήνωσης. Το ποσό της
διαμονής καθορίζεται βάσει της περιόδου που επιθυμείτε σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο της κατασκήνωσης. Το ποσό της κράτησης θέσεως προκαταβάλλεται
πριν την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση. Για τις 11διανυκτερεύσεις: Κράτηση
γίνεται με την καταβολή του ποσού των 80 Ευρώ. Σε περίπτωση πρόωρης
αποχώρησης πριν συμπληρωθούν 3 διανυκτερεύσεις, το ποσό της κράτησης θέσεως
δεν επιστρέφεται. Μετά την 3η διανυκτέρευση το ποσό διαμονής του 11ημέρου
καταβάλλεται στο σύνολό του. Για τις 14 & 22διανυκτερεύσεις: Κράτηση γίνεται με την
καταβολή του ποσού των 100 ευρώ. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης πριν
συμπληρωθούν 4 διανυκτερεύσεις, το ποσό της κράτησης θέσεως δεν επιστρέφεται.
Μετά την 4η διανυκτέρευση το ποσό διαμονής του 14ημέρου ή του 22ημέρου
καταβάλλεται στο σύνολό του. Στην περίπτωση που κάποιο παιδί επιθυμεί να
παραμείνει παραπάνω ημέρες από το πακέτο που αρχικά είχε επιλέξει, υπάρχει
ημερήσια χρέωση για κάθε επιπλέον ημέρα. Το ποσό επιστρέφεται εξολοκλήρου στην
περίπτωση μη προσέλευσης . Μετά τις 12μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη η ημέρα.
Οφειλές για ποσά που δεν έχουν καταβληθεί στην κατασκήνωση, θα υπόκεινται σε
αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα τα οποία επιβαρύνεται ο γονέας.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η κατασκήνωση δεν είναι υπεύθυνη για χρήματα, είδη ένδυσης ή προσωπικών
αντικειμένων σε περίπτωση απώλειάς τους ή καταστροφής τους. Ειδικά για τα
χρήματα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια μέσα στα δωμάτια των κατασκηνωτών παρά
μόνο στην τράπεζα της κατασκήνωσης, μέσα στο χώρο της γραμματείας.

Ασφαλιστικά ταμεία
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΣ:
ΟΑΕΔ (παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων του προγράμματος του ΟΑΕΔ) ΔΕΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Α.Δ.Μ.Η.Ε ΑΕ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε/Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ) ΤΥΔΚΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠ.) ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) • ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ)
ΕΤΑΑ – ΤΑΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ) ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΥΠ. ΥΠΑΑΤ ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ (μετάλλων)
ΕΤΤΑ-ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΥΠ. ΙΚΑ ΥΠ. ΟΠΕΚΑ & ασφαλισμένοι (πρώην ΟΓΑ) ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΟΑΕΕ υπ.
& ασφαλισμένοι ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ • Ναυτικοί και Τουριστικοί Πράκτορες ΙΚΑ - ΤΑΞΥ Ξενοδοχοϋπάλληλοι ΕΥΑΘ ΟΛΘ ΟΑΣΘ ΟΑΕΔ υπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ εκπαιδευτικοί - μέλη ΟΛΜΕ & ΔΟΕ ΤΑΥΠΥΠΠΟ (Ταμείο
Αλληλοβοήθειας υπαλ. υπουργείου πολιτισμού) ΥΠ. ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ).

ΑΙΤΗΣΗ

Προσέλευση στην κατασκήνωση με:

Γονείς

Λεωφορείο

Για την παραλαβή του παιδιού από την κατασκήνωση από κάποιο τρίτο άτομο χρειάζεται να προσκομιστεί
εξουσιοδότηση από τον γονέα.

Παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την
επεξεργασία των προσωπικων μου (αλλά και του
ανήλικου παιδιού μου) δεδομένων με σκοπό την
προσφορά και προώθηση των υπηρεσιών της
κατασκήνωσης όπως ακριβώς περιγράφεται στην
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Πρωινό

Γάλα φρέσκο ή κακάο, δημητριακά, ψωμάκι, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα ή μερέντα
Προσφέρονται επίσης: Αυγό, κασέρι, ζαμπόν, τυρόπιτα, κρεμόπιτα εναλλάξ.

Πρόγευμα

Χυμός ή κέικ ή κρουασάν
Κεφτεδάκια
σάλτσα ριζότο
σαλάτα εποχής
φρούτο

Γεύμα

Κοτόπουλο
κριθαράκι
σαλάτα εποχής
φρούτο

Ψάρι πανέ ή
ψαροκροκέτες
πατάτες τηγ.
σαλάτα εποχής
φρούτο

Μπριάμ
τυρί
σαλάτα εποχής
φρούτο

Γύρος χοιρινός ή
κοτόγυρος, πίτα
πατάτες τηγ.
τζατζίκι,
φρούτο

Ριγανάτο
ρύζι
σαλάτα εποχής
φρούτο

Σπαγγέτι
καρμπονάρα
σαλάτα εποχής
φρούτο

Πίτσα σπέσιαλ
πατάτες τηγ.
σαλάτα εποχής
φρούτο

Παγωτό ή χυμός ή κέικ ή κρουασάν ή ζελέ ή καλαμπόκι
ή κρέμα καραμελέ ή πανακότα ή ντόνατς ή λουκουμάς

Απογ/τινό
Βραδινό

Αρακάς λαδερός
τυρί
σαλάτα εποχής
φρούτο

Κυριακή

Κοτομπουκιές
πουρέ πατάτας
σαλάτα εποχής
φρούτο

Κοφτό μακαρόνι
σαλτσα Ναπολιτέν
τυρί τριμμένο
σαλάτα εποχής
φρούτο

Ομελέτα
με πατάτες και
λουκάνικα
σαλάτα εποχής
φρούτο

Πεϊνιρλί
πατάτες τηγ.
σαλάτα εποχής
φρούτο

Hot-Dog
σαλάτα εποχής
φρούτο

Η κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις προτιμήσεις των παιδιών.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ.

08.30
09.00
09.10
09.30
10.00
10.25
10.30
11.30
11.30
13.00
14.00
14.30
15.00
17.00
17.30
20.00
20.05
20.40
22.30
23.00

Πρωινό ευχάριστο ξύπνημα με μουσική. Ατομική καθαριότητα.
Προσευχή. Έπαρση σημαίας.
Πρωινό
Πρωινή καθαριότητα. Τακτοποίηση δωματίων.
Επιθεώρηση συντονιστή και κοινοταρχών.
Δεκατιανό
Πρωινές δραστηριότητες
Θάλασσα για όλους.
Πάρκο θάλασσας με φουσκωτά, Beach–Volley,
Beach–soccer, Banana, Κανό, Αμμοκατασκευές.
Ντους. Ελεύθερος χρόνος.
Μεσημεριανό
Προετοιμασία βραδινής ψυχαγωγίας.
Υποχρεωτική μεσημβρινή ανάπαυση
Απογευματινό – ελεύθερη ώρα.
Δραστηριότητες: αθλητικές, εικαστικές,
οικολογικές, επιμορφωτικές, ψυχαγωγικές.
Ανακοινώσεις. Υποστολή σημαίας.
Δείπνο
Ψυχαγωγία ή παιχνίδια
Προετοιμασία βραδινής κατάκλισης
Ύπνος

η δική μου κατασκήνωση

alexandra camp
Ευρωπαϊκή Παιδική Κατασκήνωση

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
110ο χλμ Θεσσαλονίκης–Καβάλας,
Παραλία Κάριανης, 64008
2594051000,51002
2594051046
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ & ΚΑΒΑΛΑΣ 2, 54627
2310267805
2310267142
info@alexandracamp.gr
κατασκηνωση Αlexandra Camp
Alexandracampgreece
www.alexandracamp.gr
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