Δήλωζη ζρμμεηξςήπ καηαζκημωηή / καηαζκημώηοιαπ
Ο οπμγνάθςκ ____________________________________
δειώκς οπεύζοκα όηη επηζομώ κα ζομμεηάζπεη ημ παηδί μμο ζηεκ
θαηαζθήκςζε ηεξ Ιενάξ Μεηνόπμιεξ Νεαπόιεςξ θαη
Σηαονμοπόιεςξ ζημ Πμζείδη Φαιθηδηθήξ θαηά ηεκ ζογθεθνημέκε
θαηαζθεκςηηθή πενίμδμ ημο 2014 πμο ζεμείςζα ζηεκ πίζς
ζειίδα.
Θεζζαιμκίθε

/

/ 2014

Κςδηθόξ απμδμπήξ________

Ο-Η Δει______________

Υπμγναθή Ιενέα __________

Πληοξθξοίεπ:
Ιενά Μεηνόπμιηξ Νεαπόιεςξ θαη Σηαονμοπόιεςξ
ηει. 2310 357202 & 2310 708802
Καηάζεζε δειώζεςκ ζομμεημπήξ ζημοξ Ιενμύξ Ναμύξ ή ζημ
βηβιημπςιείμ «Κηβςηόξ» (Ακδνέα Παπακδνέμο 25 Νεάπμιε)

Καηαζκημώζειπ Ιεοάπ Μηηοξπόλεωπ Νεαπόλεωπ και Σηαροξρπόλεωπ

«Ο Καλόπ Πξιμήμ»
Πξζείδι Χαλκιδικήπ
Καη θέημξ μη θαηαζθεκώζεηξ
ηεξ Ιενάξ Μεηνμπόιεςξ
Νεαπόιεςξ θαη Σηαονμοπόιεςξ ζημ Πμζείδη Φαιθηδηθήξ ακμίγμοκ
ηηξ πύιεξ ημοξ γηα κα θηιμλεκήζμοκ παηδηά ηεξ Δοηηθήξ
Θεζζαιμκίθεξ γηα έκα δεθαήμενμ. Δεθαήμενμ γεμάημ παηπκίδηα,
ηναγμύδηα, πμνμύξ, λεγκμηαζηά, μπάκημ ζηε ζάιαζζα, αιιά θαη
γεμάημ δναζηενηόηεηεξ, αζιεηηθμύξ αγώκεξ θαη θαιιηηεπκηθέξ
δεμημονγίεξ. Καη όια αοηά μέζα ζε πκεύμα μμαδηθόηεηαξ,
ζοκενγαζίαξ, πεηζανπίαξ θαη μνγάκςζεξ. Γίκαη μηα μηθνή πενίμδμξ
μέζα ζημ θαιμθαίνη ζηεκ μπμία ηα παηδί απμθμμίδεη εμπεηνίεξ
θμηκμβηαθήξ ζομβίςζεξ, θμηκςκηθμπμηείηαη άμεζα, μαζαίκεη κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα ακαιαμβάκεη εοζύκεξ. Τμ θονηόηενμ όμςξ είκαη
όηη απμθηά εμπεηνίεξ πκεομαηηθέξ, μαζαίκεη κα πνμζεύπεηαη,
δέπεηαη ημ ζπόνμ ημο ζείμο ιόγμο θαη μαζαίκεη κα ημκ εθανμόδεη με
αγάπε θαη ηαπείκςζε.
Οη εγθαηαζηάζεηξ θαη μ ελμπιηζμόξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ είκαη
ζε άνηζηε θαηάζηαζε, πιενμύκ όιεξ ηηξ πνμδηαγναθέξ ηςκ
ζύγπνμκςκ θαηαζθεκώζεςκ θαη είκαη απμιύηςξ αζθαιείξ.
Σηηξ θαηαζθεκώζεηξ γίκμκηαη δεθηά παηδηά θαη κέμη από Γ΄
Δεμμηηθμύ θαη πάκς. Σομπιενώζηε παναθαιώ ηα ζημηπεία ημο ή
ηςκ παηδηώκ ζαξ ζηεκ πανμύζα δήιςζε, οπμγνάρηε ηεκ ςξ
θεδεμόκεξ θαη παναδώζηε ηεκ έγθαηνα ζηεκ εκμνία ζαξ.
Παναθαιμύμε ζενμά μαδί με ηεκ δήιςζε ζομμεημπήξ κα
θαηαβάιιεηε ημ ήμηζο ή θαη μιόθιενμ ημ πνεμαηηθμύ πμζό ηεξ
ζοκδνμμήξ γηα κα ελαζθαιηζηεί ε ζέζε ημο παηδημύ ζηεκ
θαηαζθεκςηηθή πενίμδμ. Η ζομμεημπή γηα θάζε παηδί ακένπεηαη
ζηα 100 €.

Καηαζκημωηική πεοίξδξπ (επιλένηε):
Αγόνηα Γ,Δ,Γ Δεμμηηθμύ

23/6 έςξ 2/7

Κμνίηζηα Γ,Δ,Γ Δεμμηηθμύ

2/7 έςξ 11/7

Αγόνηα Ση΄ Δεμμηηθμύ Α΄Γομκαζίμο

11/7 έςξ 21/7

Κμνίηζηα Ση΄ Δεμμηηθμύ Α΄Γομκαζίμο

21/7 έςξ 30/7

Αγόνηα Β΄, Γ΄ Γομκαζίμο & Λοθείμο

30/7 έςξ 8/8

Κμνίηζηα Β, Γ΄Γομκαζίμο & Λοθείμο

8/8 έςξ 18/8

Σηξιςεία καηαζκημωηή / καηαζκημώηοιαπ

Γκμνία:
………………………………………………………………………………………
Γπώκομμ: ………………………………………………………………………………………
Όκμμα:
………………………………………………………………………………………
Όκμμα Παηένα: ………………………………………………………………………………
Όκμμα Μεηέναξ: ………………………………………………………………………………
Ημενμμεκία Γέκκεζεξ: ……………………………………………………………………
Τάλε ζηεκ μπμία θμίηεζε: …………………………………………………………………
Δηεύζοκζε θαημηθίαξ: ……………………………………………………………………
Κηκ. Τειέθςκμ άμεζεξ επηθμηκςκίαξ:……………………………………………
Τειέθςκμ ζηαζενό & Κηκεηό……………………………………………………………
Πμιύηεθκμξ-ε: …………………………………………………………………………………
Αδένθηα ζηεκ θαηαζθήκςζε:……………………………………………………………
Παηδηθέξ αζζέκεηεξ
πμο δεκ έπεη πενάζεη: ……………………………………………………………………
Αιιενγίεξ: ………………………………………………………………………………………
Γμβόιηα: ……………………………………………………………………………………………
Φανμαθεοηηθή Αγςγή: ……………………………………………………………………
Φνήζημεξ πιενμθμνίεξ: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

