#PsychomotorSummerCamp
#SummerPlayGym

Για την καλύτερη λειτουργία του καλοκαιρινού προγράμματος:
1. Οι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να φέρνουν τα παιδιά στην ακριβή ώρα έναρξης του
προγράμματος και να τα παραλαμβάνουν αμέσως μετά το τέλος αυτού.
2. Η παράδοση και η παραλαβή του παιδιού γίνεται στην εξωτερική πόρτα του
κτιρίου και οι γονείς θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας
μεταξύ τους.
3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών επιθυμούν να
παραλάβει το παιδί τους κάποιο τρίτο πρόσωπο (εκτός των ιδίων) , προϋποτίθεται η
επίδειξη νόμιμης έγγραφης εξουσιοδότησης τους και θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του
εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
4. Κατά τη διάρκεια της εξόδου, οι γονείς - κηδεμόνες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών τους.
5. Οι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα το Playgym για οποιοδήποτε
αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, διεύθυνση κτλ).
6. Για την προστασία όλων των παιδιών, εάν το παιδί σας δεν αισθάνεται καλά ή είναι
αδιάθετο, παρακαλούμε πολύ να μένει στο σπίτι.
7. Την 1η ημέρα θα πρέπει να έχετε υπογεγραμμένο το Δελτίο καταγραφής

αθλούμενου για τον Covid-19, το οποίο θα βρείτε στο παρακάτω link:
https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf
8. Θερμομέτρηση του παιδιού πριν την είσοδο στον χώρο του camp. Σε περίπτωση που η
θερμοκρασία του παιδιού είναι υψηλότερη του φυσιολογικού, δεν του επιτρέπεται η
είσοδος στο camp. Το ποσό των χρημάτων που αντιστοιχεί στην ημέρα / ημέρες που το
παιδί δεν παρακολούθησε το camp, επιστρέφεται.

Όλα τα παιδιά πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν τσάντα, η οποία θα
παραμένει στο camp όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα περιέχει:
1. Αντιολισθητικά καλτσάκια (πατουσάκια).
2. Επιπλέον ρούχα, κάλτσες και εσώρουχα.
3. Πετσέτα προσώπου και μωρομάντηλα
4. Παγούρι για νερό
5. Καπέλο και αντηλιακό
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