ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΑΪΤΤΑΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

------------------------------------------------------------------------------------1. ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΑ

(Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

1 – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

€80

2. ΑΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

(Β ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

8 – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

€80

3. ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΚΡΑ

(ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

15 - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

€80

4. ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

( B ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

22 – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

€80

*(κυκλώστε σε ποιά περίοδο θέλετε να συμμετάσχετε)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
----------------------------------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………...
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………………......…….…….....................
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ………………… ΚΩΡΤ ………………………………...................................
ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ ................................................................. Τ.Κ. ................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ........................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ………………………………… ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ………..………….…….
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ……………………………….. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ………………………...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ……..…………….…………………….................................
ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑ ΦΕΤΟΣ ................................................................................................

Θα ήθελα να είμαι (μέσα στο θάλαμο) μαζί με τον/την:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
α) Με την παρούσα αίτηση δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετέχει το παιδί μου
στην κατάλληλη κατασκηνωτική περίοδο της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου στο Σαϊττά και
ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας ή αλλεργίας.
β) Δηλώνουμε ότι, εάν το παιδί μας δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανονισμούς
της Κατασκήνωσης και τις οδηγίες των υπευθύνων, είμαστε υποχρεωμένοι να το
παραλάβουμε με δικές μας ενέργειες από το χώρο της Κατασκήνωσης, εφ’ όσον και οι
υπεύθυνοι κρίνουν ότι δημιουργεί προβλήματα. Σε περίπτωση που θα προξενήσει
οποιαδήποτε υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις, είμαστε υποχρεωμένοι και πρόθυμοι να
την αποκαταστήσουμε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
-------------------------------------------------------------

---------------------------------

(εάν το παιδί σας αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή αλλεργίας να το
αναγράψετε με κάθε λεπτομέρεια πιο κάτω).
……………………………………………………………………………………………….............................................
===========================================================================

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Με την παρούσα βεβαιώ ότι τη φετεινή χρονιά 2018 - 2019
ο/η …………………………………………………………………………………………………………………………………….
φοίτησε στο κατηχητικό σχολείο ……………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΗΧΗΤΗ --------------------------------------------------------------

=====================================================================
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ:
Η αίτηση να φθάσει στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου μέσω του Κατηχητή κανονικά
υπογραμμένη το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή της
Κατασκήνωσης επιφυλάσσει στην ίδια το δικαίωμα να δεχθεί την αίτηση ή να την
απορρίψει. Η αίτηση να συνοδεύεται με το ανάλογο ποσό για τη συμμετοχή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

