
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Z΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 

Ατομικά Εφόδια (Που θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά)  

2 ζευγάρια σεντόνια – 2 μαξιλαροθήκες -2 πετσέτες μπάνιου & προσώπου  

Πυτζάμα – μπλουζάκια –σορτς -1 μακρύ παντελόνι  

Αρκετά εσώρουχα – Κάλτσες  

Καπέλο για τον ήλιο – μαγιό – σαγιονάρες  

Ζακέτα ή μπουφάν – πουλόβερ -Αθλητικά ή ορειβατικά παπούτσια  

Φόρμα γυμναστικής - Απλά και πρακτικά ρούχα  

Βιβλία  

Σακούλες για τα άπλυτα  

Χτένα ή βούρτσα μαλλιών  

Σαμπουάν ή αφρόλουτρο – Οδοντόπαστα & οδοντόβουρτσα  

Σφουγγάρι για το μπάνιο  

Αντηλιακό – Χαρτομάντιλα  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

• Η είσοδος στην κατασκήνωση γίνεται με την παράδοση της αστυνομικής ταυτότητας.  
• Η έξοδος και η παραλαβή των παιδιών γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την 

κηδεμονία ή από τρίτους με θεωρημένη εξουσιοδότηση.  
• Το επισκεπτήριο είναι μόνο κάθε Κυριακή πρωί 11:00 – 13:00 και απόγευμα 17:30 – 19: 30.  

H πύλη παραμένει κλειστή για τις άλλες ημέρες και ώρες. 
• Η επικοινωνία γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς τις ώρες 17:00 -19:00 καθημερινά.  

Οι κλήσεις των γονιών καταγράφονται, δίνονται στα παιδιά από τα στελέχη και απαντώνται μετά 
τη λήξη των δραστηριοτήτων των παιδιών. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λέιζερ από τα παιδιά 
στον χώρο της κατασκήνωσης.  

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στη κατασκήνωση.  
• Η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες αντικειμένων αξίας: χρημάτων 

κοσμημάτων, ρολογιών, προσωπικών αντικειμένων κ.λ.π.  
• Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά, εντός και εκτός κατασκήνωσης θεωρούνται 

αποδεκτές εκτός και αν έχει δοθεί γραπτά διαφορετική ενημέρωση από τους γονείς.  
• Παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα όπως : Διαταραχή σακχάρων, αναπνευστικά προβλήματα, 

αλλεργίες και προβλήματα νευρολογικά (κρίσεις επιληψίας) είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν 
τη διεύθυνση πριν την εγγραφή τους.  

• Παιδιά που κάνουν χρήση φαρμακευτικής αγωγής για χρόνια, πρέπει να ενημερώνουν τον 
υπεύθυνο της κατασκήνωσης.  

• Για τα ιατρικά συμβάντα των παιδιών μέσα στη κατασκήνωση, το Ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους 
γονείς. Εάν το ιατρείο κρίνει πως τα παιδιά πρέπει να αποχωρήσουν από τη κατασκήνωση, οι 
γονείς είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με την κρίση τους αυτή.  

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας στο χώρο της κατασκήνωσης: 22990-28112 - 22990-28300 (Γραμματεία) 


