ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

SUMMER CAMP 2022
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚIDS SUMMER CAMP
1η περίοδος: 20/06 έως 24/06/2022

5η περίοδος: 18/07 έως 22/07/2022

2η περίοδος: 27/06 έως 01/07/2022

6η περίοδος: 25/07 έως 29/07/2022

3η περίοδος: 04/07 έως 08/07/2022

7η περίοδος: 29/08 έως 02/09/2022

4η περίοδος: 11/07 έως 15/07/2022
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Βασικό πρόγραμμα (08:00-14:00)
➢ Πρόγραμμα Kids Summer Camp (Ηλικίες 4-6)
• 2 φορές / εβδομάδα: Αθλητικές-Ψυχαγωγικές-Εκπαιδευτικές-Καλλιτεχνικές
Δραστηριότητες (εγκαταστάσεις της Σχολής)
• 2 φορές /εβδομάδα: Πρόγραμμα κολύμβησης σε πισίνα («Αστερίες» - Κυκλάδων 11,
Αργυρούπολη)
• 1 φορά / εβδομάδα: Εκδρομές στη φύση και σε οργανωμένους χώρους ψυχαγωγίας
και διασκέδασης (Ενδεικτικές εκδρομές: Adventure Park, Αηδονάκια, Γαϊδουροχώρα,
The Wall, Σινεμά)
➢ Πρόγραμμα Kids Summer Camp (Ηλικίες 7-14)
• 2 φορές / εβδομάδα: Αθλητικές-Ψυχαγωγικές-Εκπαιδευτικές-Καλλιτεχνικές
Δραστηριότητες (στις εγκαταστάσεις της Σχολής)
• 2 φορές /εβδομάδα: Εξόρμηση στη θάλασσα (σε οργανωμένη παραλία: Πλαζ Βάρκιζας
- Yabanaki)
• 1 φορά / εβδομάδα: Εκδρομές στη φύση και σε οργανωμένους χώρους ψυχαγωγίας
και διασκέδασης (ενδεικτικές εκδρομές: Adventure Park, Αηδονάκια, Ιππικό Όμιλο,
The Wall, Σινεμά)
Δημιουργική απασχόληση (14:00-16:00)
• Ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Γενικές πληροφορίες
•
•
•
•
•
•

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής και εκπαιδευτικούς της
Σχολής μας.
Στα παιδιά παρέχεται καθημερινά τοστ και χυμός δωρεάν (δεκατιανό).
Στα προγράμματα κολύμβησης (πισίνα και θάλασσα) παρέχονται υπηρεσίες Ναυαγοσώστη.
Σε όλα τα προγράμματα παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες, από τον ιατρό της Σχολής.
Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με σχολικά λεωφορεία της Σχολής.
Όσα παιδιά παραμένουν στο σχολείο για δημιουργική απασχόληση (14:00-16:00) θα πρέπει να
φέρνουν μεσημεριανό φαγητό από το σπίτι ή να κάνουν χρήση της σίτισης της Σχολής.

Κόστος βασικού προγράμματος (08:00-14:00) : 100€ / εβδομάδα
Κόστος μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία: 40€ / εβδομάδα
Κόστος για δημιουργική απασχόληση (14:00 – 16:00): 20€ / εβδομάδα
Κόστος σίτισης: 25€/εβδομάδα
➢ Για παιδιά που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα συνεχόμενα για πάνω από τρεις εβδομάδες ισχύουν τα
εξής από την 4η εβδομάδα:
• 10% έκπτωση στο βασικό πρόγραμμα την 4η και 5η εβδομάδα (δηλ. κόστος βασικού προγράμματος: 90€)
• 15% έκπτωση στο βασικό πρόγραμμα την 6η και 7η εβδομάδα (δηλ. κόστος βασικού προγράμματος: 85€)
➢ Για τα αδέρφια δεν ισχύουν οι παραπάνω εκπτώσεις. Ισχύουν τα εξής:
• 20% έκπτωση στο 2ο παιδί στο βασικό πρόγραμμα από την 1η εβδομάδα έως το τέλος του προγράμματος
(δηλ. κόστος βασικού προγράμματος : 1ο παιδί: 100€ και 2ο παιδί: 80€)
• 50% έκπτωση στο 2ο παιδί στο σχολικό από την 1η εβδομάδα έως το τέλος του προγράμματος (δηλ.
κόστος σχολικού : 1ο παιδί: 40€ και 2ο παιδί: 20€)
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Εγγραφή στο Kids Summer Camp και τρόποι πληρωμής
•

•

•
•

Για την εγγραφή στο καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι υποχρεωτική:
- η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, του ιατρικού δελτίου (από το γονέα/κηδεμόνα) και
- η εξόφληση του 100% του ποσού κάθε εβδομάδας
Για τον καλύτερο προγραμματισμού του Kids Summer Camp, οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται
δεκτές μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας. Για την 1η εβδομάδα μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 10/06/2022.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στη Γραμματεία της Σχολής καθημερινά από τις 7:30 έως τις 17:00
ή ηλεκτρονικά στο email : info@genadios.edu.gr.
Υπεύθυνος Summer Camp: 698 50 16 949 (κ. Φούφας Νικήτας)

Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: 210 98 28 888 | 210 98 29 888 | 210 98 30 888
www.genadios.edu.gr | summercamp.genadios.edu.gr
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