ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Το έντυπο ελέγχου δραστηριοτήτων σχετίζεται µε το ¨ελεύθερο¨ πρόγραµµα δραστηριοτήτων των
κατασκηνωτών. Με την συµπλήρωση του παρόντος εντύπου, οι γονείς µπορούν να ¨ελέγξουν¨ τις
δραστηριότητες που επιλέγουν τα παιδιά τους. Μετά την επιλογή σας οι δραστηριότητες αυτές
εγγράφονται στην ατοµική καρτέλα δραστηριοτήτων του παιδιού. Αυτή η φόρµα είµαι εθελοντική.
Αν θέλετε το παιδί σας να επιλέξει όλες τις δραστηριότητες µόνο του, µην συµπληρώσετε αυτό το
έντυπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αν σκοπεύεται να χρησιµοποιήσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ δεν µπορείτε να
επιλέξετε περισσότερο απο 3 δραστηριότητες από τη λίστα που ακολουθείκαι η συχνότητα για
κάθε δραστηριότητα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 φορές την εβδοµάδα.
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να έχει παραληφθεί µέχρι την 1η Ιουνίου ή τουλάχιστον 3 εβδοµάδες
πριν από την ηµεροµηνία άφιξης του κατασκηνωτή.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ
Ελέγξτε τη λίστα των προσφερόµενων δραστηριοτήτων. Επιλέξτε µέχρι 3 δραστηριότητες που θεωρείτε ¨υποχρεωτικές¨ για το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του παιδιού. Επίσης αναφέρετε τον
αριθµό των επαναλήψεων (µέχρι και 3 )την εβδοµάδα που θέλετε η δραστηριότητα να εµφανιστεί
στην ατοµική καρτέλα του παιδιού. Αν ∆ΕΝ θέλετε ο κατασκηνωτής να παρακολουθήσει µια ορισµένη δραστηριότητα γράψτε µηδέν ¨0¨ δίπλα στο όνοµα της δραστηριότητας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ: 1). Επιλέξτε µέχρι 3 δραστηριότητες από την παραπάνω λίστα 2). Γράψτε τον αριθµό
των επαναλήψεων (µέχρι και 3 ) την εβδοµάδα που θέλετε η δραστηριότητα να εµφανιστεί στην
ατοµική καρτέλα του παιδιού. Την ίδια δραστηριότητα µπορεί να την επιλέξει το παιδί όσες φορές
θέλει.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Αερόµπικ
Έκδοση εφηµερίδας
Ποδηλασία
Τοξοβολία
Σκάκι
Αναρρίχηση
Καλλιτεχνικά
Πινγκ Πονγκ
Ράγκµπι
Μπάντµιτον
Χοροί
παραδοσιακοί /µοντέρνοι
Χορωδία
Street hokey
Θεατρικό παιχνίδι
Skateboard

Basketball
Ψάρεµα µε καλάµια
Τέννις
Volleyball
Τραµπολίνο
Πόλο
Ηandball
H/Yπολογιστές
Μαγειρική
Ποδόσφαιρο
Γυµναστήριο
Κατασκευή Πέταγµα αετού
Beach volleyball
Ιππασία
Αµµοκατασκευές
Beach soccer

Οικολογικές ∆ραστηριότητες
ATV (γουρούνες)
Κανό-Καγιάκ
Skate Rollers
Paintball
Μπανάνα
Εκµάθηση κολύµβησης
Λούνα Παρκ
Tae kwon do
Φουσκωτό
Σκηνοθεσία - Μovie center
Ποδήλατο θαλάσσης
Τηλεκατευθυνόµενα
Πηλός - Κατασκεύες
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