η δική σου κατασκήνωση!
∆ωρεάν κατασκήνωση για
χαµηλόµισθους και ανέργους
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ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μια απέραντη παραλία µε χρυσαφένια άµµο, που λάµπει στον ήλιο και αγκαλιάζει τα παιδιά. Η παραλία έχει βραβευτεί επίσης µε τη γαλάζια σηµαία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλεια για παιχνίδια και σπορ. Εδώ τα παιδιά
συµµετέχουν σε φανταστικές θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως µπανάνα,
κανό, θαλάσσιο ποδήλατο, beach volley, beach soccer και άλλα πολλά,
πάντοτε µε ασφάλεια κάτω από το άγρυπνο µάτι του ναυαγοσώστη.

∆ραστηριότητες
Στο καθηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνονται απίθανες δραστηριότητες µε αθλητικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές προτάσεις και extreme sports, καγιάκ, ράφτινγκ, zip line στον Αγγίτη ποταµό, αναρρίχηση, καταρρίχηση, τραµπολίνο, φουσκωτά, σκοποβολή, τοξοβολία, ποδηλασία,
ιππασία, µαθήµατα χορού και πολλά άλλα.
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∆ελτίο Εγγραφής
ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ¨ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ¨
Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2, Τ.Κ. 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 267805, FAX: 2310 267142

ΘΕΡΙΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
110χλµ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ.64008
ΤΗΛ.: 25940 51000, FAX: 25940 51046

Όνοµα κατασκηνωτή ..........................................................................................................
Ηµεροµηνία γέννησης .............................................................  άρρεν  θήλυ
∆ιεύθυνση .........................................................................................................................
Τηλέφωνο οικίας ....................................θα πάει ............................Τάξη το Σεπτέµβριο
Σχολείο .....................................................................................................................................................
E-mail Γονέα ............................................................................................................................................
Όνοµα Γονέα .................................................................................. E-mail .............................................
Κινητό τηλέφωνο πατέρα ...................................... Τηλέφωνο εργασίας πατέρα...................................
Όνοµα µητέρας .................................................................... E-mail µητέρας..........................................
Κινητό τηλέφωνο Μητέρας ................................... Τηλέφωνο εργασίας µητέρας..................................
Φαξ ........................................................Για:  Σπίτι
Εργασία Πατέρα Εργασία Μητέρας
Όνοµα & ∆ιεύθυνση Μητέρα Πατέρα µόνο αν ειναι διαφορετική απο τη ∆ιεύθυνση του Κατασκηνωτή
(Ο γονέας δεν κατοικεί µε τον κατασκηνωτή).........................................................................................
...................................................................................................................................................................
Άλλος Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εκτός απο γονείς)..................................... ιδιότητα .........................
Ξαναήρθες στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα;  Ναι  Όχι
Ποια έτη;  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
Νέος κατασκηνωτής:  Ναι  Όχι Πώς µάθατε για την Αλεξάνδρα;
Από φίλο ή συγγενή  ή internet (όνοµα site)  ή άλλο.......................................................................
...................................................................................................................................................................
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:

 Α’ 17/06 - 09/07  B’ 09/07 - 31/07,  Γ’ 31/07 - 22/08,  Άλλο ....................

Για να γίνει δεκτό το παιδί στην κατασκήνωση χρειάζεται µια βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού
δηµοσίου φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εµβολιασµός του µε τα υποχρεωτικά εµβόλια, ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε κατασκηνωτικό
πρόγραµµα, ως και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρµακευτική αγωγή, αλλεργίες κτλ.)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
1) Έχει παρουσιάσει το παιδί κάτι απο τα ακόλουθα;
Α. ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙ∆Α
 Ναι  Όχι
Β. ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
 Ναι  Όχι
Γ. ΣΠΑΣΜΟΥΣ
 Ναι  Όχι
Εάν ΝΑΙ: Τι είδους αιτιολογία...............................
..................................................................................
∆.ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ  Ναι  Όχι
Ε.ΑΛΛΕΡΓΙΑ
 Ναι  Όχι
Εάν ΝΑΙ: Τι είδους και σε τι...............................
..................................................................................
ΣΤ. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ  Ναι  Όχι
Εάν ΝΑΙ σε ποιά ...................................................
..................................................................................
2) Έχει κάνει πρόσφατα
αντιτετανικό εµβόλιο;  Ναι  Όχι
Εάν ΝΑΙ πότε ............................................................
..................................................................................
3) Αντιµετωπίζει προβλήµατα ψυχολογικής
φύσης; (π.χ. ενούρηση, υπνοβασία, φοβίες
κ.λ.π.)........................................................................
..................................................................................

................................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ...............................................................
ΟΝΟΜΑ ..................................................................
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι..........................................
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
................................................................................
∆ηλώνω υπεύθυνα το ακριβές των παραπάνω και
ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους εγγραφής που αναγράφονται στη πίσω σελίδα του
δελτίου εγγραφής και τον κανονισµό λειτουργίας
της κατασκήνωσης καθώς επίσης ότι ο κατασκηνωτής είναι σε καλή κατάσταση και φυσιολογική
υγεία και ότι έχει δυνατότητα για την σωστή
φροντίδα και υγιεινή του και ότι µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα της κατασκήνωσης.
Ηµεροµηνία ...../...../ .....

Ο/Η ∆ΗΛΩΝ

Σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του Ν2472/97 τηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας και έχετε πρόσβαση σε αυτά
σύµφωνα µε τον Νόµο. Η Εγγραφή ισχύει µε την αποστολή
του δελτίου εγγραφής στα γραφεία της κατασκήνωσης και
επιπρόσθετα για τους ιδιώτες µε την απόδειξη καταβολής
του ποσού στη τράπεζα.

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καθηµερινά: 9:30-10:45, 13:30-14:00
14:30-15:00,20:30-21:00
Σηµειώνουµε ότι η κατακήνωση διαθέτει
και καρτοτηλέφωνα. Παρακαλούµε θερµά
να αποφεύγετε την τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας και να τηρείτε το ωράριο τηλ.
επικοινωνίας και επισκεπτηρίου.
Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Μαξιλάρι, σλιπινγκ µπάγκ ή κουβέρτα, σεντόνια, µαξιλαροθήκες,
πετσέτες, εσώρουχα, πιτζάµες, αθλητικές φόρµες, αθλητικά παντελόνια, µπλουζάκια, σόρτς, αθλητικά παπούτσια, κάλτσες, παντόφλες,
αντιανεµικό µπουφάν, πουλόβερ, µαγιό, µπρατσάκια, καπέλο,
φακός, πλαστικό ποτήρι, παγούρι ή θερµός, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεµα, χτένα, σαµπουάν,
σαπούνι, σφουγγάρι, αντηλιακό, αντικουνουπικό, µικρό ατοµικό σάκο για εκδροµές.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ:
Τα χρήµατά τους τα
παιδιά µπορούν να
τα καταθέσουν στην
ΤΡΑΠΕΖΑ
της κατασκήνωσης, απ´ όπου
µπορούν να τα παίρνουν όποτε τα χρειάζονται (σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες των γονέων).

η δική σου κατασκήνωση!
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Η κατασκήνωση δεν είναι υπεύθυνη για χρήµατα, είδη ένδυσης ή προσωπικών αντικειµένων σε περίπτωση απώλειας τους ή
καταστροφή τους.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΤΟ 1
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Να είστε σίγουροι πως αν
υπάρξει ανάγκη θα φροντίσουµε να επικοινωνήσουµε
εµείς µαζί σας.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1ο
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00-20:00 &
ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00-20:00
Επιτρέπεται το επισκεπτήριο
τις καθηµερινές, µετά το 1ο Σαββατοκύριακο, στο χώρο υποδοχής των
γονέων-γραµµατεία. Ενώ στο 2ο ή 3ο Σαββατοκύριακο επιτρέπεται η
είσοδος εντός των χώρων της κατασκήνωσης. Οι επισκέψεις γίνονται
µόνο από τους γονείς µε επίδειξη της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
Αν επιθυµείτε να επισκεφτεί το παιδί σας κάποιος άλλος, θα πρέπει να
έχει θεωρηµένη εξουσιοδότηση. Παρακαλούµε όλους τους γονείς να
µας δηλώσουν, τουλάχιστον µια µέρα πριν, αν δεν επισκεφτούν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση το 2ο ή 3ο Σαββατοκύριακο διότι για τα
παιδιά που δεν έχουν επισκεπτήριο, διοργανώνεται µια κοντινή εκδροµή.
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η κατασκήνωση αναλαµβάνει τη µεταφορά των παιδιών από και προς
την κατασκήνωση µε την έναρξη και
το τέλος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου: Θεσ/νίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεµαίδα,
Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, ∆ράµα, Ξάνθη, Κιλκίς, Φλώρινα, Γρεβενά,
Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Ορεστιάδα, Κοµοτηνή. Η δωρεάν µεταφορά
µε τα λεωφορεία εξαρτάται από τον αριθµό συµµετοχής των κατασκηνωτών από κάθε πόλη.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΣ.
ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ∆ΙΑΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ● Ε.Τ.Α.Α (ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ,
Τ.Α.Σ συµβολαιογράφων, ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ) ● ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ● Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε Εργαζόµενοι
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ● Ο.Α.Ε.Ε υπάλληλοι
● ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ● TANTΠ-ΟΑΕΕ Ναυτικοί και Τουριστικοί Πράκτορες ● ΙΚΑ - ΤΑΞΥ ξενοδοχοϋπάλληλοι ΤΑΠΙΤ Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου ● ΤΑΥΤΕΚΩ - Τ.Α.Π - Ο.Τ.Ε ● ΤΑΥΤΕΚΩ -Τραπεζοϋπάλληλοι
● ΟΠΑ∆ Τ.Υ.∆.Κ.Υ ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι ● ΤΑΥΤΕΚΩ – ∆ΕΗ ● ΕΥΑΘ
● ΟΑΕ∆ ● ΟΛΘ ● ΟΑΣΘ ● ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ● ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΝΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ● ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ● ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ● ΙΓΜΕ ● Ο.Λ.Μ.Ε (Παιδιά εκπαιδευτικών µελών της
Ο.Λ.Μ.Ε) • ΕΑΑΝ –ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ● ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Η κατασκήνωση διαθέτει ISO 9001:2008

Ηµερήσιο Πρόγραµµα

Πρωινό ευχάριστο
ξύπνηµα µε µουσική.
Ατοµική καθαριότητα



10:30

Πρωινές
δραστηριότητες



09.10


Προσευχή
Έπαρση σηµαίας

Πρωινό

 
11:30

09:30



Ντους
Ελεύθερος χρόνος

14:00

14:30



Απογευµατινές οµαδικές
δραστηριότητες:
Αθλητικές, εικαστικές,
οικολογικές,
καλλιτεχνικές, επιµορφωτικές, ψυχαγωγικές


Προετοιµασία βραδινής
ψυχαγωγίας

Γεύµα

20:00

17:30



Επιθεώρηση συντονιστή
και κοινοταρχών




20:30

∆είπνο

Βραδινή ψυχαγωγία ή
παιχνίδια

Πρωινό

Πρόγευµα

Απογευµατινό

Γάλα φρέσκο ζεστό ή κρύο
ή κακάο, ψωµάκι ή
φρυγανιά, βούτυρο, µέλι,
µαρµελάδα ή µερέντα
Προσφέρονται επίσης: Αυγό,
κασέρι, ζαµπόν, κόρν-φλέικς,

Χυµός ή κέικ ή κρουασάν ή
κρέµα ή κουλούρι ή
σταφιδόψωµο ή τυρόπιτα ή
κασερόπιτα

Παγωτό ή χυµός ή κέικ
ή ζελέ ή καλαµπόκι ή πίτα ή
κρέµα καραµελέ ή
πανακότα ή
ντόνατς ή λουκουµάς

τυρόπιτα, κρεµόπιτα εναλλάξ

21:00

alex

Ανακοινώσεις
Υποστολή σηµαίας



10:25

10:00

Πρωινή καθαριότητα Τακτοποίηση δωµατίων

13:00

Θάλασσα για όλους

17:00

Απογευµατινό
Ελεύθερη ώρα



09.00

08:30

∆εκατιανό


15:00

Υποχρεωτική
µεσηµβρινή ανάπαυση



Προετοιµασία
βραδινής κατάκλισης



ΜΕΝΟΥ

22:30

23:00

Ύπνος

Η κατασκήνωση ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος εφόσον είναι δυνατόν και πάντα σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις των παιδιών. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ.

Γεύµα

∆είπνο

∆ΕΥΤΕΡΑ

Σουτζουκάκια Σµυρνέικα,
πατάτες τηγανητές, σαλάτα
εποχής, φρούτο

Σπαγγέτι σάλτσα Ναπολιτέν ή
καρµπονάρα, τυρί φέτα,
φρούτο

ΤΡΙΤΗ

Ψαροκροκέτες, ή ψάρι
φούρνου, πατάτες τηγανητές
ή λεµονάτες σαλάτα εποχής,
φρούτο

Μπιφτέκι ή κεφτεδάκια,
πουρές ή
ριζότο, σαλάτα εποχής,
φρούτο

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπριάµ ή γίγαντες φούρνου ή
φασολάκια, τυρί φέτα,
σαλάτα εποχής, φρούτο

Πίτσα, πατάτες τηγανητές,
χυµός ή οµελέτα ογκρατέν,
τυρί φέτα, φρούτο

ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόπουλο λεµονάτο, πατάτες
φούρνου ή ρύζι,
σαλάτα εποχής, φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά, τυρί,
φέτα, φρούτο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γιουβέτσι ή παστίτσιο ή µουσακά, τυρί τριµµένο, σαλάτα
εποχής, φρούτο

Πεινιρλί, πατάτες τηγανητές,
σαλάτα, αναψυκτικό ή φρούτο

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μπριζόλα, ή σουβλάκι, ρύζι ή
πατάτες φούρνου,
σαλάτα εποχής, φρούτο

Κοτοµπουκιές ή χοτ ντογκ
Barbeque, πουρές,
σαλάτα εποχής ή φρούτο

ΚΥΡΙΑΚΗ

Μοσχάρι κοκκινιστό,
ή σνίτσελ,
ριζότο ή πατάτες τηγανητές,
σαλάτα εποχής φρούτο

Χάµπουργκερ,
πατάτες τηγανητές,
γλυκό



Με τις δραστηριότητές µας σκοπεύουµε:

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στο εστιατόριο µας είναι εφοδιασµένες
µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας.

Waterland

στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας
στην εκπαίδευση και τον αθλητισµό
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης,
στην αυτενέργεια,
στην ευγενή άµιλλα
ΕΣ ΜΑΣ
Μ
Ο
Ρ
∆
Κ
ΟΙ Ε

Θάσος 
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