
Από - Έως
Η Παιδική Κατασκήνωση της Οικογένειας Λελούδα λειτουργεί σε τρεις περιόδους των 22 ημερών η κάθε μια, από τα μέσα Ιουνίου έως το τέλος
Αυγούστου. Για το καλοκαίρι του 2018 οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
Ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α:
Α! Παρασκευή 15 Ιουνίου - Σάββατο 7 Ιουλίου
Β! Κυριακή 8 Ιουλίου - Δευτέρα 30 Ιουλίου
Γ! Τετάρτη 1 Αυγούστου - Πέμπτη 23 Αυγούστου
Ιδιώτες:
Α! Σάββατο 16 Ιουνίου - Σάββατο 7 Ιουλίου
Β! Κυριακή 8 Ιουλίου - Κυριακή 29 Ιουλίου
Την περίοδο του Αυγούστου υπάρχει η δυνατότητα προγραμμάτων:
21 διανυκτερεύσεων / Τετάρτη 1 έως Τετάρτη 22
14 διανυκτερεύσεων / Τετάρτη 1 έως Τετάρτη 15 ή Τετάρτη 15 έως Τετάρτη 29
10 διανυκτερεύσεων / Τετάρτη 1 έως Σάββατο 11 ή Κυριακή 12 έως Τετάρτη 22
Ο.Α.Ε.Δ.:
Τετάρτη 1 Αυγούστου - Τετάρτη 15 Αυγούστου
Τετάρτη 15 Αυγούστου - Τετάρτη 29Αυγούστου

Πάω - Φεύγω
Η προσέλευση & η αναχώρηση των παιδιών από την κατασκήνωση γίνεται με την φροντίδα των γονέων τους, στις καθορισμένες
ημερομηνίες.
Για την παραλαβή κάθε κατασκηνωτή είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση παράδοσης
του κατασκηνωτή σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα.
Την ημέρα έναρξης των κατασκηνωτικών περιόδων δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι με την
παραλαβή των κατασκηνωτών ξεκινά και η κανονική λειτουργία του προγράμματος. Η κατασκήνωση είναι ανοιχτή για επίσκεψη από αρχές
Μαΐου.

Μην Ξεχνάς το Σπίτι
Η τηλεφωνική επικοινωνία ξεκινάει δυο μέρες μετά την άφιξη δίνεται προτεραιότητα στα παιδιά μικρής ηλικίας. Οι κατασκηνωτές για την
επικοινωνία με τους γονείς χρησιμοποιούν το καρτοτηλέφωνο που υπάρχει στις εγκαταστάσεις μας.
Ώρες επικοινωνίας κατασκηνωτών: 10:30 - 13:30 & 17:30 - 20:30
Τα κινητά συγκεντρώνονται στην γραμματεία και λειτουργούν τις παραπάνω ώρες. Καλό είναι τα παιδιά να έχουν μαζί τους τηλεκάρτες. Με την
γραμματεία μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 22280 32635/32837 τις παρακάτω ώρες 09:00-15:00 & 17:00-21:00.
Για οποιοδήποτε επείγον θέμα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να σας ειδοποιήσουμε εμείς.

Έχουμε επισκέψεις
Κάθε Σάββατο 17:00 - 20:30. Ελάτε να γνωρίσετε το προσωπικό μας! Κατά την διάρκεια του 2ου επισκεπτηρίου από τις 18:30 έως τις 19:30
πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες και θεατρικά μουσικά δρώμενα. Τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες δεν επιτρέπεται η είσοδος στους
επισκέπτες.
Όσοι γονείς θέλουν να συνδυάσουν το επισκεπτήριο μας με ημερήσια εκδρομή μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους μετά τις 12:00 από
την είσοδο της κατασκήνωσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Σε περίπτωση διαζευγμένων η σε διάσταση γονέων, το παιδί παραδίδεται και στους δύο γονείς, εκτός εάν προσκομιστεί δικαστική απόφαση που
το απαγορεύει.
Η είσοδος των αγαπημένων σας κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στην κατασκήνωση.

Ιατρικά θέματα
Για τα παιδιά που βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει οι γονείς τους να παραδίδουν τα φάρμακα στον ιατρό της κατασκήνωσης την
ώρα της άφιξης.
Ψείρες: Σας παρακαλούμε να γίνει σχολαστικός έλεγχος τον παιδιών και ανάλογη αγωγή πριν την παράδοση τους στην κατασκήνωση. Σε
περίπτωση που πρέπει να επαναληφθεί η αγωγή θα πρέπει να έχουν μαζί τους την απαραίτητη λοσιόν. Στα επισκεπτήρια προτείνουμε να γίνεται
επανέλεγχος.
Ιώσεις: Σε περίπτωση που υπάρχει έστω και υπόνοια ίωσης, ειδικά γαστρεντερίτιδας, σας παρακαλούμε να καθυστερήσετε την παράδοση του
παιδιού, μέχρι να επιβεβαιώσετε από τον παιδίατρό σας ότι έχει περάσει η ημέρα μετάδοσης.
Σταφυλόκοκκος: Λόγω αυξημένης εμφάνισής τα τελευταία χρόνια σας παρακαλούμε να ελέγχετε σχολαστικά όλες τις ανοιχτές πληγές πριν την
προσέλευση και να γίνεται επανέλεγχος σε κάθε επισκεπτήριο (ενημερωθείτε από τον παιδίατρο σας.)

Χαρτζιλίκι
Το πρόγραμμα διατροφής την κατασκήνωσης καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών. Ένα μικρό ποσό αρκεί. (Να υπολογιστεί
εβδομαδιαία κατανάλωση).

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια της μεσημεριανής ανάπαυσης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ρούχα
Υπολογίστε τα ρούχα & τα εσώρουχά να τους φτάνουν άνετα μέχρι το πρώτο επισκεπτήριο, όπου παίρνετε τα άπλυτα και φέρνετε ρούχα &
εσώρουχα για την επόμενη εβδομάδα.

Ακύρωση θέσης
Σας παρακαλούμε σε περίπτωση ακύρωση προσέλευσης να μας ενημερώσετε άμεσα.
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