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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Αναφορικά με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην κατασκήνωση στις Δύμες που διοργανώνει η Ομοσπονδία 

Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών σχολείων Λευκωσίας, πληροφορείστε τα ακόλουθα: 
 

Τόπος αναχώρησης: Γ.Σ.Π. 
 

Αναχώρηση:  Τα παιδιά θα συγκεντρωθούν την Δευτέρα, 1η ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου στις 

8:00π.μ. στο χώρο στάθμευσης της βόρειας πλευράς του Γ.Σ.Π., προς Λαϊκή Αγορά του Δήμου Στροβόλου 

(επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα). Η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορείο και παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η 

ώρα προσέλευσης για να μην υπάρξουν προβλήματα στην αναχώρηση.  

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο αρνητικό Rapid Test (πρωτότυπο) για τη νόσο Covid-19, 48 

ωρών. 
 

Επιστροφή: Τα παιδιά θα επιστρέψουν Λευκωσία την τελευταία ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, το 

Σάββατο και θα παραληφθούν από τους γονείς τους από το χώρο στάθμευσης της βόρειας πλευράς του 

Γ.Σ.Π. γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.  
 

Μεταφορά μαθητών στο χώρο αναχώρησης και επιστροφής: 

Τη μεταφορά του παιδιού σας στον τόπο συγκέντρωσης για αναχώρηση, καθώς και την παραλαβή του από 

τον ίδιο τόπο κατά την επιστροφή του από την κατασκήνωση, θα αναλάβετε εσείς.  
 

Επικοινωνία:  

• Τα παιδιά θα επικοινωνούν με τους γονείς τους μόνο στις καθορισμένες ώρες (19:45-20:15 ανάλογα 

με το πρόγραμμα της κατασκήνωσης).  

• Η Ομοσπονδία θα στέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημέρωση μέσω γραπτών μηνυμάτων προς 

τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στην κατασκήνωση αλλά και θα αναρτά στη σελίδα της 

στο facebook μέρος από τις δραστηριότητες.  

• Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά, εκτός του καθορισμένου χρόνου θα 

απαγορεύεται αυστηρά, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. 
 

Παραλαβή παιδιών από την Κατασκήνωση: 

Για να παραλάβει κάποιος ένα παιδί από την Κατασκήνωση πρέπει απαραίτητα να επιδείξει Δελτίο 

Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του και να είναι ένας από τους γονείς 

ή κηδεμόνες.  Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έχει μαζί του/της γραπτή εξουσιοδότηση, 

υπογραμμένη από τον γονέα, η οποία θα επιβεβαιωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία με τον γονέα/κηδεμόνα 

στο τηλέφωνο που έχει δώσει. 
 

Άλλες πληροφορίες: 

Τα παιδιά θα καταρτιστούν σε ομάδες και θα φιλοξενούνται σε θαλάμους, ξεχωριστά τα αγόρια από τα 

κορίτσια. Για την κάθε ομάδα θα υπάρχει και ένας ομαδάρχης.  

Για θέματα υγείας η Κατασκήνωση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας θα στελεχώνεται με 

προσωπικό που κατέχει δίπλωμα Πρώτου Βοηθού, επί 24ώρου βάσεως και για όλη τη διάρκεια των 

κατασκηνωτικών περιόδων που θα λειτουργεί. 

Οι κατασκηνώσεις της Ομοσπονδίας θα ακολουθούν αυστηρά τα όποια πρωτόκολλα Ασφάλειας και 

Υγείας του Υπ. Υγείας που τις αφορούν. 

Παρακαλούμε να αποφεύγονται καλλυντικά, αρώματα και ηλεκτρικά εντομοαπωθητικά τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν αλλεργίες στα παιδιά. 
 

Απαγορεύονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τάμπλετ και οποιαδήποτε αντικείμενα αξίας. Η 

κατασκήνωση δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων. 

Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων για την ηλικία των παιδιών ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. στεγνωτήρες, 

σίδερα μαλλιών κτλ.), τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού φορτίου ή άλλα  
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ατυχήματα (πυρκαγιά, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία). Απαγορεύεται επίσης η χρήση διπολικών 

ρευματοληπτών (φίσιες). 

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων ή οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου 

αντικειμένου (π.χ. αναπτήρα ή σπίρτα).  Οι γονείς έχουν ευθύνη ελέγχου των αποσκευών των παιδιών τους. 
 

Επίσης: 

● Όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα του κατασκηνωτή πρέπει να είναι μαρκαρισμένα. Οι κατασκηνωτές 

πρέπει να φέρνουν μαζί τους όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα και σε μικρή σχετικά βαλίτσα. 

● Καλό θα ήταν να ετοιμάσετε τη βαλίτσα του παιδιού παρουσία του, έτσι ώστε να γνωρίζει και το ίδιο τα 

αντικείμενα που θα έχει μαζί του. 

● Όποιο παιδί θέλει μπορεί να φέρει μουσικά όργανα, είδη ζωγραφικής, φωτογραφική μηχανή, εξωσχολικά 

βιβλία κλπ. Καλό είναι όλα να είναι μαρκαρισμένα με το όνομα του παιδιού και να ενημερωθεί το Αρχηγείο. 

● Στην κατασκήνωση θα λειτουργεί μικρό περίπτερο, όπου τα παιδιά μπορούν να προμηθευτούν κρύα 

ροφήματα και σνακ.  
 

Ο κατασκηνωτής εκτός από το ρουχισμό της επιλογής του προτείνουμε να έχει μαζί του:  

Κουβέρτα ή sleeping bag, 2 σεντόνια, 1 μαξιλαροθήκη (μαξιλάρια προσφέρει η κατασκήνωση), 2 πετσέτες 

προσώπου, 2 πετσέτες ποδιών, μπουρνούζι μπάνιου ή μεγάλη πετσέτα, μαγιό, πετσέτα θαλάσσης, καπελάκι, 

πιτζάμες, αρκετά εσώρουχα και κάλτσες, σορτς και μπλουζάκια, μακρύ παντελόνι, 1 φούτερ ή ζακέτα, 

παπούτσια αθλητικά, σαγιονάρες, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, υγρό σαπούνι, σαμπουάν, σφουγγάρι 

καθαριότητας, σακούλι για τα άπλυτα, μανταλάκια, 1 αντιφθειρική λοσιόν, χτένα, παγούρι, χαρτομάντιλα, 

φακό, αντηλιακό, πορτοφόλι, βραχιόλι αντικουνουπικό (προαιρετικό) και Roll on (προαιρετικό). Αποφύγετε 

ακριβά ρούχα και αντικείμενα. 
 

Στην περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης για κάτι σοβαρό, 

μπορείτε να καλέσετε στους ακόλουθους αριθμούς: 

➢ 99569856 Φρίξος Ζεμπύλας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

➢ 99409695 Παύλος Γεωργίου, Συντονιστής των κατασκηνώσεων 

➢ 96268880 τηλέφωνο κατασκήνωσης στις Δύμες 
 

Στην περίπτωση που το παιδί σας δε συμμορφώνεται στους κανόνες και το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης ή 

στην περίπτωση που η συμπεριφορά του προσβάλλει  ή θέτει σε κίνδυνο τους άλλους κατασκηνωτές ή στην 

περίπτωση που για λόγους υγείας δε θα μπορεί να συνεχιστεί η παραμονή του στην Κατασκήνωση, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ο Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Κατασκήνωση, θα επικοινωνήσει μαζί 

σας ώστε να το παραλάβετε. 

 

 

Φρίξος Ζεμπύλας                                                                                    Παύλος Γεωργίου & Ζήνωνας Ζήνωνος  

   Πρόεδρος                                                                                            Συντονιστές Επιτροπής Κατασκηνώσεων 
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