Γενικές πληροφορίες για όλες τις περιόδους

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναχώρηση – Επιστροφή:
Αναχώρηση: 8:30 π.μ. από το Σταθμό Λαρίσης, (οδός Φιλαδελφείας και Δηλιγιάννη), μαζί με τις
αποσκευές σου. Το πούλμαν θα περάσει από Εθνική Άμυνα (μπροστά από το Μετρό, στο ρεύμα προς
Αγία Παρασκευή στην αναχώρηση, και στο ρεύμα προς Αθήνα στην επιστροφή) και Αγία Παρασκευή
(μπροστά από το «Βασιλόπουλο» 100 μ. μετά τον Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής στην αναχώρηση και μπροστά στα
goody’s στην επιστροφή). Επιστροφή: Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο επισκεπτήριο κάθε περιόδου.

Επισκεπτήριο:
Όσοι από τους συγγενείς και τους φίλους θέλουν να
επισκεφθούν την κατασκήνωση, μπορούν μόνο τις
μέρες και ώρες επισκεπτηρίων ή την Κυριακή το πρωί
στη Θεία Λειτουργία.

Δηλώσεις συμμετοχής:
Κυριακή 10 Ιουνίου, μετά τη Θ. Λειτουργία στο παρεκκλήσιο
της Μεταμορφώσεως στην Αγ. Παρασκευή (οδ. Τερζοπούλου). Δευτέρα 11 Ιουνίου και Τετάρτη 13 Ιουνίου, στον Aπ.
Παύλο (Kαρύτση 14), στο εντευκτήριο των X.M.O. (στον 4ο
όροφο), ώρα 6-8 μ.μ.. Δηλώσεις ΔΕΝ γίνονται δεκτές από
τηλεφώνου.
Ο υποβάλλων τη δήλωση πρέπει να έχει μαζί του:
(α) Το έντυπο δήλωσης. Είναι δυνατόν να συμπληρωθεί η:
«Δήλωση» που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.xmo.gr
και να εκτυπωθεί, ή να συμπληρωθεί η έντυπη δήλωση.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπογραφή του κηδεμόνα.
(β) Μια πρόσφατη μικρή φωτογραφία. Την επισυνάπτετε
στο έντυπο: «Δήλωση».
(γ) «Ιατρική Βεβαίωση- Ερωτηματολόγιο Υγείας» συμπληρωμένο από τον ιατρό που παρακολουθεί την κατασκηνώτρια.
(δ) Την οικονομική συμμετοχή της κατασκηνώτριας ανάλογα
με την περίοδο στην οποία θα συμμετάσχει (βλ. ειδικές
πληροφορίες κάθε περιόδου)
Μόνο με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, η δήλωση
συμμετοχής θεωρείται οριστική.
Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο θυρωρείο
του Αποστόλου Παύλου (οδός Καρύτση 14) ή να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: www.xmo.gr
Για τις κατασκηνώτριες που μένουν στην Αττική προβλέπεται μόνο η αυτοπρόσωπη δήλωση. Για όσους μένουν εκτός
Αττικής θα πρέπει να γινεται ηλεκτρονική δήλωση και συνεννόηση για τα περαιτέρω με την κα Ζαφειροπούλου.
Τα αρχηγεία ΔΕΝ παραλαμβάνουν τροφεία.
Σε κάθε περίπτωση, θα διευκόλυνε ιδιαίτερα, εάν συμπληρώνατε και την ηλεκτρονική δήλωση για το αρχείο μας.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις παραπάνω οδηγίες, ως
προς τον χρόνο και τον τρόπο της υποβολής των δηλώσεων
και την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής, δημιουργεί
μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες και γι’ αυτό δε
μπορεί να γίνεται δεκτή.

Ιατρική Βεβαίωση - Ερωτηματολόγιο
Ιατρός συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας της κατασκηνώτριας και τη δυνατότητα
συμμετοχής της στην κατασκήνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

www.xmo.gr
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1. Αν κάποιο παιδί έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας ή λαμβάνει συγκεκριμένη
θεραπεία, οι γονείς πρέπει να ενημερώσουν την Αρχηγό και την Ιατρό της
κατασκήνωσης και, εφόσον το παιδί
τους γίνει δεκτό ως κατασκηνώτρια, να
το εφοδιάσουν με τα αντίστοιχα φάρμακα για όλη τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής τα οποία θα πρέπει
να παραδοθούν από την πρώτη στιγμή
στην Ιατρό.
2. Για ανακύπτοντα ζητήματα που δεν
καλύπτονται από την Ιατρό της κατασκήνωσης και χρήζουν ειδικότερης
αντιμετώπισης ενημερώνονται οι κηδεμόνες και αναλαμβάνουν την ευθύνη
για την περαιτέρω Ιατροφαρμακευτική
αντιμετώπιση.

ώρες: 11π.μ.-1μ.μ.και 6-8:30 μ.μ.
Πληροφορίες:
κα Μαρία Ζαφειροπούλου
6937601383
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Κατασκήνωση:
τηλ. επικοινωνίας

22990-27002

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Aδελφότητος Θεολόγων “Η Ζωή”
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Αναχώρηση:
Δευτέρα 9 Ιουλίου
Επιστροφή:
Πέμπτη 19 Ιουλίου

Για παιδιά που τελείωσαν
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού
περίοδος
Έξοδα συμμετοχής: 170€ *
η γονέων μ.μ.
Προκατασκηνωτική συγκέντρωση: Επυτίσέρκαεψ
5:30
16 Iουλίου, ώρα
Δε

Τετάρτη 4 Iουλίου, 7:00 μ.μ.**

Αρχηγός: κα Δέσποινα Λεμάνη, dlemani@yahoo.gr, 6908205718
Υπαρχηγός: κα Ευτυχία Παράρα, efparar@gmail.com, 6992291909
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Αναχώρηση:
Πέμπτη 19 Ιουλίου
Για παιδιά που τελείωσαν Επιστροφή:
περίοδος Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Πέμπτη 2 Αυγούστου

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *
η γονέων 0π.μ.
Προκατασκηνωτική συγκέντρωση: Επριίσακκήεψ
11:0
29 Ιουλίου, ώρα

Εφόδια Κατασκηνώτριας:
Απαραίτητα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kαινή Διαθήκη
Εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας
1 κουβέρτα
μαξιλάρι
2 μαξιλαροθήκες
4 σεντόνια (και 1 λευκό)
πετσέτες προσώπου μπάνιου
νυχτικό
εσώρουχα
ρούχα καθημερινά και κυριακάτικα
(όχι παντελόνια και κολάν)
ζακέτα
μαγιό
φόρμα γυμναστικής
αθλητικά παπούτσια
κρεμάστρες ρούχων
οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα

επιτραπέζια παιχνίδια
μουσικά όργανα
φωτογραφική μηχανή
υλικά ζωγραφικής
κ.λ.π.
• βιβλία χριστιανικού
περιεχομένου
και μορφωτικά

Ο ναός της κατασκήνωσής μας είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και θα πανηγυρίσει στις 15 Αυγούστου.

Για παιδια που τελείωσαν
περίοδος Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Αρχηγός: κα Μαριαλένα Μωραϊτου,
mariya_5_@hotmail.com, 6945658435

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Κατασκήνωση

Αρχηγός: κα Ακριβή Κουμπέτσου, venia.koube@gmail.com, 6947009210
Υπαρχηγός: κα Ιωάννα Παπαθεοδώρου, ioannapap96@hotmail.com, 6978111749

Έξοδα συμμετοχής: 200€ *

•
•

σαπούνια
σαμπουάν
αφρολούτρο
σφουγγάρι
σακούλα απλύτων
4-6 σακούλες νάιλον
χαρτοπετσέτες (2 πακέτα)
λοσιόν/σαμπουάν προληπτικά και
για την απομάκρυνση των ψειρών
αντιηλιακό
κρέμα για μετά την έκθεση
στον ήλιο
ποτήρι
παγούρι
καπέλο
φακός
τηλεκάρτα ή χρονοκάρτα
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Πέμπτη 14 Iουλίου, 7:00 μ.μ. **
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Προαιρετικά

Αναχώρηση:
Πέμπτη 2 Αυγούστου
Επιστροφή:
Παρασκευή 17 Aυγούστου

ονέων
Επίσκεψη γθα
ις
δέχεται επισκέψε
Η κατασκήνωση
α
τη Θεία Λειτουργί
την Κυριακή μετά

* Σε αυτά περιλαμβάνονται η μεταφορά προς και από την κατασκήνωση, τα τροφεία, τα αναμνηστικά
και ο Φ.Π.Α.
** Στον Aπ. Παύλο, Kαρύτση 14 (Aίθουσα Γ. Bερίτη). Η προκατασκηνωτική συγκέντρωση είναι απαραίτητη
για να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε τα αρχηγεία για τυχόν προβλήματα ή ιδιαιτερότητες των παιδιών
σας. Όσο πιο σωστά ενημερωνόμαστε, τόσο καλύτερα και πιο σωστά ζούμε όλοι την κατασκήνωση.

Στη χαρά της ζωής μέσα στη φύση δε χρειάζονται και δεν πρέπει να
πάρουμε μαζί μας κινητά τηλέφωνα, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
και γενικά ό,τι μας κρατάει προσηλωμένους στη ζωή της πόλης...

Γερά χέρια:
Τα παιδιά Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου που αγαπούν όχι μόνο τη Βραώνα, την παρέα και τις
φίλες, αλλά και τη δουλειά, θα μπορούν να βοηθήσουν στο άνοιγμα της κατασκήνωσης
Σάββατο 30 Ιουνίου - Τρίτη 3 Ιουλίου. Για το κλείσιμο θα υπάρξει ενημέρωση στο επισκεπτήριο της Γ’ Περιόδου. Δηλώσεις συμμετοχής τις ημέρες και τις ώρες των δηλώσεων ή
στο 6993951518 στην κα Αλεξία Χονδροπούλου.
Γενική υπεύθυνος κατασκήνωσης: κα Χρυσάνθη Κουρή

