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ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
πού ἀφοροῦν τους γονεῖς τῶν κατασκηνωτῶν/τριῶν
Ἡ Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἅγιος Παῦλος» δέν εἶναι μόνο ἕνας
τόπος παραθερισμοῦ γιά τά παιδιά, ἀλλά συγχρόνως λειτουργεῖ ὡς πρόγραμμα
ψυχοκοινωνικῆς ἀγωγῆς καί γενικότερης κοινωνικοποίησής τους, μέσα στά πλαίσια τῆς
ὀρθόδοξης παράδοσης καί τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης.
Μέ τό πνεῦμα αὐτό ἐργάζονται τά ἔμπειρα καί καταρτισμένα στελέχη τῆς
Κατασκήνωσης, πού προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
ἐθελοντικά. Γιά νά μπορέσουν νά πραγματοποιηθοῦν οἱ στόχοι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
προγράμματος τῆς Κατασκήνωσης, ἔχουν ὁριστεῖ ἀπό τήν ἐπιτροπή ὀργάνωσης καί ἐλέγχου
σέ συνεργασία μέ τά ἀρχηγεῖα οἱ παρακάτω κανονισμοί:
* Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐγγραφή ἑνός παιδιοῦ εἶναι ἡ αἴτηση, ἡ ὑπεύθυνη
δήλωση τοῦ κηδεμόνα, ἡ ἰατρική βεβαίωση καί ἡ συνδρομή. Κανένα παιδί δέν θά γίνεται
δεκτό χωρίς τά παραπάνω. Ἡ σειρά προτεραιότητας θά δίνεται, ἐφόσον αὐτά
κατατεθοῦν. Ἐπιπλέον, εἶναι ἀναγκαία ἡ κατάθεση φωτοτυπίας ἐνδεικτικοῦ τῆς
ἀποφοιτήσεως τῆς τάξεως ἤ φωτοτυπία τοῦ βιβλιαρίου ὑγείας τοῦ παιδιοῦ ἤ φωτοτυπία
πιστοποιητικοῦ γεννήσεως, γιά τήν ἐξακρίβωση τῆς ἡλικίας τοῦ παιδιοῦ. Ἀκόμα χρειάζεται
για τήν ἐγγραφή η προσκόμιση τοῦ παρόντος ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ἀπό τόν γονέα.
* Κατά τή συμπλήρωση τοῦ ἰατρικοῦ δελτίου εἶναι ἀπαραίτητο νά δηλωθοῦν ὅλα τά
προβλήματα ὑγείας τοῦ παιδιοῦ.
* Ὀ χωρισμός σέ ὁμάδες γίνεται μέ παιδαγωγικά κριτήρια, γι’ αὐτό καί οἱ γονεῖς εἶναι
ἀναγκαῖο νά μή ζητοῦν νά παρεμβαίνουν σέ αὐτό τό θέμα.
* Οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες μποροῦν νά ἐπισκέπτονται τήν Κατασκήνωση μόνο κατά τίς
καθορισμένες ἡμέρες καί ὧρες (γιά τίς ὁποῖες θά ἐνημερωθοῦν). Δέν ἐπιτρέπονται οἱ
ἀπροειδοποίητες ἐπισκέψεις στό χῶρο τῆς Κατασκήνωσης.
* Γιά νά μποροῦν τά παιδιά νά συμμετέχουν ἀπερίσπαστα στό πρόγραμμα τῆς
Κατασκήνωσης, ὁρίζονται συγκεκριμένες ὧρες γιά τά τηλεφωνήματα (θά ὑπάρξει σχετική
ἐνημέρωση).
* Τό παιδί θά πρέπει νά ἔχει τή δυνατότητα νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα τῶν ἕνδεκα
ἡμερῶν τῆς Κατασκήνωσης. Δέν θά γίνονται δεκτά παιδιά πού δέν μποροῦν νά
παραμείνουν ὅλο τό δωδεκαήμερο, καί σέ περίπτωση πού θά φύγουν, δέν θά μποροῦν νά
ἐπιστρέψουν οὔτε καί οἱ γονεῖς νά ἀπαιτήσουν ἐπιστροφή χρημάτων.
* Γιά ὁποιοδήποτε πρόβλημα ἀπασχολεῖ τό παιδί σας θά πρέπει νά ἐνημερώνετε τό
Ἀρχηγεῖο καί νά τό συζητᾶτε μέ τούς ὑπεύθυνους χωρίς νά ἐπεμβαίνετε στή ζωή τῆς
Κατασκήνωσης.
* Γιά τή διαφύλαξη τοῦ ὁμαδικοῦ πνεύματος τῆς Κατασκήνωσης δέν θά ἐπιτρέπεται ἡ
χρήση κινητῶν τηλεφώνων καί ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν.
Γιά τήν καλή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης παρακαλοῦμε να τηρεῖτε τούς
παραπάνω κανονισμούς.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε!
Ὑπογραφή γονέα

