ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Παιδιά μένουμε ασφαλείς και κρατάμε τις αποστάσεις!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (4):

28/6/2021-2/7/2021
5/7/2021-9/7/2021
12/7/2021-16/7/2021
19/7/2021-23/7/2021
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30-14:00
(7:30-8:30 προσέλευση, 13:15-14:00 αποχώρηση)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από Παρασκευή 18/6/2021 (8:30-19:00)
Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 3 ( έως 25/6/2021)
Από Δευτέρα 28/6/2021 έως Πέμπτη 15/7/2021 (8:30-15:00)
Διεύθυνση : Δημοτικό Στάδιο ¨Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ¨
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2132007208-288
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ (8:30-20:00)
giasimakou@kifissia.gr
mparla@kifissia.gr
(Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, μέγιστος αριθμός παιδιών 150/περίοδο)

Δικαιολογητικά εγγραφής: (η εγγραφή ισχύει για μια περίοδο και θα πρέπει να
πραγματοποιείται μία ημέρα πριν την λήξη της προηγούμενης περιόδου )
✓

Συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (μπορείτε να την λάβετε και ηλεκτρονικά)
✓ Ιατρική Βεβαίωση ότι το παιδί είναι υγιές καρδιολογικά και
δερματολογικά ( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΗΣΕ ΑΠΟ COVID 19 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ)

✓ 1 Φωτογραφία
✓ Αντίγραφο ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε λογαριασμό που να πιστοποιεί την
διεύθυνση κατοικίας στον Καλλικρατικό μας Δήμο

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Παιδιά μένουμε ασφαλείς και κρατάμε τις αποστάσεις!!

Η μέγιστη προτεραιότητα στη φετινή διοργάνωση «Αθλητικό Καλοκαίρι 2021» του
Δήμου μας, είναι να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των παιδιών
που θα λάβουν μέρος. Τα μέτρα προφύλαξης που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του
camp είναι:
Κατά την άφιξη:
✓ Προσκόμιση δήλωσης αποτελέσματος εβδομαδιαίου SELF TEST
✓ Απαγορεύεται η είσοδος των γονέων στις εγκαταστάσεις του camp
✓ Χρήση αντισηπτικού στο χώρο της υποδοχής, πριν την είσοδο του παιδιού στο camp.
✓ Ολιγομελείς ομάδες παιδιών, με μέγιστο αριθμό έως 10 παιδιά / ομάδα
✓ Καθημερινή απολύμανση των χώρων από το προσωπικό καθαριότητας
✓ Ύπαρξη αλκοολούχων διαλυμάτων στην είσοδο και στα δύο κλειστά γυμναστήρια
Γεύματα – Νερό:
✓ -Πρωινό στο σπίτι!
✓ Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους νερό από το σπίτι τους σε παγούρι ή
μπουκάλι όπως και το κολατσιό τους
✓ -Τα γεύματα πραγματοποιούνται κατά ομάδες και όχι στο σύνολο των παιδιών

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ¨Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ¨ & ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
✓ Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από τους χώρους
διεξαγωγής των προγραμμάτων ανάλογα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΝΠΔΔ ¨ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ¨ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Αθλητισμού

