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Αγαπεημί γμκείξ,
Σμ ημήμα πεημζθαίνηζεξ ημο οιιόγμο Απμθμίηςκ ημο Πεηναμαηηθμύ πμιείμο πάεη θαηαζθήκςζε!!!
Σε θεηηκή αγςκηζηηθή πενίμδμ 2011-2012, πεηύπαμε κα γίκμομε μία πμιύ όμμνθε πανέα, από ηα
ημήμαηα “μίκη” μέπνη ημ ημήμα γοκαηθώκ. Από ηεκ μιμθιήνςζε όμςξ ηςκ ελεηάζεςκ θαη ηςκ ζπμιείςκ μέπνη
ηηξ 15 Αογμύζημο ζέιμομε κα δηαηενήζμομε αοηή ηεκ όμμνθε πανέα θαη κα ηεκ εμπιμοηίζμομε με κέεξ
εμπεηνίεξ θαη εηθόκεξ. Επηπιέμκ, ζέιμομε κα ζοκεπίζμομε κα ελαζθμύμαζηε ζημ άζιεμα ηεξ πεημζθαίνηζεξ με
ζθμπό κα γηκόμαζηε όιμ θαη θαιύηενμη. οκεπώξ, ηεκ πενίμδμ αοηή πμο δεκ οπάνπμοκ πνμπμκήζεηξ, εμείξ ζαξ
πνμηείκμομε κα ένζεηε μαδί μαξ, κα δήζμομε μία αθόμε όμμνθε "πανεΐζηηθε" θαη αζιεηηθή εμπεηνία ζηεκ
θαηαζθήκςζε Yuppi Camp ζηεκ Κρσοπηγή ζημ πνώημ πόδη ηεξ Υαιθηδηθήξ. Πάνηε μαδί ζαξ ηεκ δηάζεζε ζαξ
θαη ηεκ πανέα ζαξ θαη πάμε όιμη μαδί με ημοξ πνμπμκεηέξ μαξ θαηαζθήκςζε ζε μία από ηηξ παναθάης
πενηόδμοξ:

Α) 30/6/2012-10/7/2012
Β) 16/8/2012-23/8/2012
Σα θμνίηζηα:


Θα αθμιμοζμύκ ημ εμενήζημ πνόγναμμα ηεξ θαηαζθήκςζεξ με θάπμηεξ ηνμπμπμηήζεηξ ζημ ςνάνημ ζηηξ
μπμίεξ θαη ζα πναγμαημπμημύκηαη θαη μη θαζεμενηκέξ πνμπμκήζεηξ.



Θα δηαμέκμοκ ζε ζπηηάθηα ακά 10-12 άημμα θαη ε επίβιερή ημοξ ζα γίκεηαη αθεκόξ από ημκ μμαδάνπε
(πμο ζα είκαη θάπμημ θμνίηζη από ημ ημήμα ηςκ θμναζίδςκ-κεακίδςκ ή ε πνμπμκήηνηα) θαη αθεηένμο από
ημκ πνμπμκεηή θαη ηα μέιε ημο ζομβμοιίμο ηεξ μμάδαξ ηα μπμία ζα έπμοκ ηε γεκηθή επίβιερε ημο Camp
μαδί με ηα ζηειέπε ηεξ θαηαζθήκςζεξ.



Μπμνμύκ κα θένμοκ μαδί ημοξ θαη ηηξ θίιεξ ημοξ - ζομμαζήηνηέξ ημοξ πμο δεκ είκαη αζιήηνηεξ ηεξ
μμάδαξ θαη δεκ έπμοκ αζπμιεζεί με ημ άζιεμα ηεξ πεημζθαίνηζεξ.

Η θαηαζθήκςζε Yuppi Camp είκαη ζομβεβιεμέκε με ηα αζθαλιζηικά ηαμεία ζε πενίπηςζε πμο επηζομείηε κα
παναθμιμοζήζεη ημ παηδί ζαξ θάπμηα από ηηξ θαιμθαηνηκέξ πενηόδμοξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ.

Σέιμξ, ζημ θοιιάδημ πμο ζομπενηιαμβάκεηαη ζημ θάθειμ οπάνπμοκ όιεξ μη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ
θαηαζθήκςζε.

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μπμνείηε κα απεοζοκζείηε ζημ Γεκηθό Γναμμαηέα ημο οιιόγμο Απμθμίηςκ
ημο Πεηναμαηηθμύ πμιείμο ημο Α.Π.Θ θαη οπεύζοκμ ηςκ ημεμάηςκ πεημζθαίνηζεξ ημο οιιόγμο θ.
Δεμόπμοιμ Εοάγγειμ ζημ 6947458701 θαη ζηεκ ηαμεία ημο ζοιιόγμο θ. Ρμδηκμύ Γεςνγία ζημ 6972242490.

ημ επόμεκμ έγγναθμ οπάνπεη μία θόνμα δήιςζεξ ζομμεημπήξ ηεκ μπμία μπμνείηε κα δειώζεηε ημ
εκδηαθένμκ ζαξ.

Με εθηίμεζε,
Σμ Δ. ημο . Α. Πεηναμαηηθμύ πμιείμο Α.Π.Θ

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΗ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΝΣΟ
Ομομαηεπώμσμο Παιδιού:

Ομομαηεπώμσμο Γομέα:

Ημερομημία Γέμμηζης Παιδιού:

Σηλέθωμο ( ηαθερό και Κιμηηό):

Διεύθσμζη Καηοικίας:

Διεύθσμζη e-mail:

Για ποια περίοδο εμδιαθέρεζηε;
a) 30/6/2012-10/7/2012
β) 16/8/2012-23/8/2012

Τπμγναθή γμκέα-θεδεμόκα:

