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Κατασκηνώσεις
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
"Αγαπημένο Καταφύγιο - Ο Καλός Ποιμήν"
Ποσείδι Χαλκιδικής
Μετά από δύο χρόνια οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως στο Ποσείδι Χαλκιδικής ανοίγουν και πάλι τις πύλες τους για να φιλοξενήσουν τα
παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης για ορισμένες ημέρες. Ημέρες γεμάτες παιχνίδια, τραγούδια,
χορούς, ξεγνοιασιά, μπάνιο στη θάλασσα, αλλά και δραστηριότητες, αθλητικούς αγώνες και
καλλιτεχνικές δημιουργίες. Και όλα αυτά μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, πειθαρχίας
και οργάνωσης.
Είναι μια μικρή περίοδος μέσα στο καλοκαίρι στην οποία το παιδί αποκομίζει εμπειρίες
κοινοβιακής συμβίωσης, κοινωνικοποιείται άμεσα, μαθαίνει να συνεργάζεται και να αναλαμβάνει
ευθύνες.
Το κυριώτερο όμως είναι ότι αποκτά εμπειρίες πνευματικές, μαθαίνει να προσεύχεται,
δέχεται τον σπόρο του Θείου Λόγου και μαθαίνει να τον εφαρμόζει με αγάπη και ταπείνωση.
Στις κατασκηνώσεις γίνονται δεκτά παιδιά και νέοι αυστηρά από Γ΄Δημοτικού και πάνω.
Συμπληρώστε τα ακριβή στοιχεία του παιδιού στην παρούσα δήλωση, υπογράψτε την ως
κηδεμόνες και παραδώστε την έγκαιρα στην ενορία σας να υπογραφεί απο τον υπεύθυνο ιερέα της
Νεανικής Εστίας.
Η κατάθεση της δήλωσης θα γίνει από τον κηδεμόνα στον Ι. Κ. Ν. Τιμίου Προδρόμου
Νεάπολης τις ημέρες 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, & 25 Μαΐου ( Δευτέρα & Τετάρτη) και ώρες 6.00 - 8.00
μ.μ.
Απαραίτητη προϋπόθεση μαζί με την δήλωση συμμετοχής να επισυνάψετε:
α)

Μία βεβαίωση από γιατρό ότι το παιδί είναι ικανό να έρθει στην κατασκήνωση και

β)

Να καταβάλλετε το ήμισυ του χρηματικού ποσού της συνδρομής.

Η συμμετοχή για κάθε παιδί Δημοτικού ανέρχεται στα 60€ και για παιδί Γυμνασίου &
Λυκείου στα 80€. Αν συμμετέχουν δύο αδέλφια ή παιδιά τρίτεκνης/πολύτεκνης οικογένειας, το
ποσό για κάθε παιδί μειώνεται κατά 10€.
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Κατασκηνωτική περίοδος (επιλέξτε)
 Κορίτσια Γ΄-Στ΄Δημοτικού 1/7 - 8/7
 Αγόρια Γ΄-Στ΄Δημοτικού 8/7 - 15/7
 Κορίτσια Γ΄-Στ΄Δημοτικού 15/7 - 22/7
 Αγόρια Γ΄-Στ΄Δημοτικού 22/7 - 29/7
 Αγόρια Γυμνασίου & Λυκείου 29/7 - 8/8
 Κορίτσια Γυμνασίου & Λυκείου 8/8 - 18/8

Στοιχεία κατασκηνωτή/ κατασκηνώτριας
Ενορία..........................................................................................................
Επώνυμο.....................................................................................................
Όνομα............................................................................................................
Όνομα Πατέρα...............................................................................................
Όνομα Μητέρας.............................................................................................
Ημερομηνία Γέννησης....................................................................................
Τάξη στην οποία φοίτησε...............................................................................
Διεύθυνση κατοικίας....................................................................................
Κινητό τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας.........................................................
Τηλέφωνο σταθερό/Κινητό............................................................................
Τρίτεκνος/η, Πολύτεκνος/η.............................................................................
Αδέλφια στην κατασκήνωση...........................................................................
Παιδικές ασθένειες που ΔΕΝ έχει περάσει.....................................................
Αλλεργίες.........................................................................................................
Εμβόλια...........................................................................................................
Φαρμακευτική Αγωγή.....................................................................................
Χρήσιμες πληροφορίες - Προτιμήσεις με ποιους/ποιες θέλει να είναι στην ομάδα

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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Δήλωση συμμετοχής κατασκηνωτή/ κατασκηνώτριας
Ο/Η

υπογράφων/ουσα......................................................................

δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στην
κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
στο Ποσείδι Χαλκιδικής κατά την συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο
του 2022 που σημείωσα στην πίσω σελίδα.
Θεσσαλονίκη, ........./........./ 2022

Ο/Η δηλ..........
(υπογραφή)

Κωδικός αποδοχής.......................

Υπογραφή Ιερέα...........................

Πληροφορίες:
π. Στυλιανός Ν. Αναστασόπουλος - τηλέφωνο 6944 990 212
Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής στον Ι. Κ. Ν. Τιμίου Προδρόμου
Νεάπολης ΜΟΝΟ κατά τις ημέρες 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, & 25 Μαΐου
(Δευτέρα & Τετάρτη) και ώρες 6.00 - 8.00 μ.μ.
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