ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περίοδοι εφαρμογής
Α΄: 28/06 – 09/07
Β΄: 12/07 – 23/07
Γ΄: 23/08 – 03/09
Υπηρεσίες
✓ Διατροφή: πρωινό και μεσημεριανό γεύμα από το εστιατόριο της Σχολής
✓ Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών (Ευρωπαϊκή Πίστη)
✓ Παιδίατρος- διαρκής παρουσία στο πρόγραμμα
✓ Μεταφορά- διαθέσιμη υπηρεσία από όλο το πολεοδομικό συγκρότημα με παρουσία συνοδού. Στο
σχεδιασμό των δρομολογίων προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια των παιδιών και η σύντομη, κατά το
δυνατό, διάρκειά τους.
Η στελέχωση
Τα παιδιά συγκροτούν οργανωμένες ολιγομελής ομάδες, αμιγείς ηλικιακά. Κάθε ομάδα στελεχώνεται από
δύο ή και τρία στελέχη μας με εκπαιδευτική ιδιότητα και εκπαιδευμένα στις ιδιαίτερες υγειονομικές
συνθήκες.
Το πρόγραμμα
Σχεδιάζεται ξεχωριστά για 2 ηλικιακά επίπεδα:
Προνήπια–Νήπια & Α′ – Δ′ Δημοτικού και Ε′ – Στ′ & Α′ – Β′ Γυμνασίου
Αυτό το καλοκαίρι θα αποφύγουμε δραστηριότητες που θα θεωρήσουμε πως αντιβαίνουν στους κανόνες
προφύλαξης που θέτει το Υπουργείο Υγείας.
Ωστόσο, θα παραμείνει η έντονα βιωματική προσέγγισή τους και η υπαίθρια κυρίως εφαρμογή τους, όσο
οι συνθήκες το επιτρέπουν. Τα μεγάλα παιδιά (β′ ηλικιακό επίπεδο) μπορούν να κάνουν καθημερινή
προφορική εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα καθώς ένα από τα στελέχη της ομάδας μιλάει πάντα Αγγλικά.
Επίσης, το πρόγραμμα διατίθεται και εξ’ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα για περιορισμένο αριθμό
παιδιών, μεγαλύτερων της Ε′ δημοτικού.
Το πρωτόκολλο μέτρων προφύλαξης από τον Covid-19 έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και το επισυνάπτουμε ξεχωριστά.
Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί και τρόποι πληρωμής:

Βασικό κόστος συμμετοχής

€ 340
• Υπηρεσία μεταφοράς επιπλέον € 60
• Αγγλόφωνο πρόγραμμα επιπλέον € 20
*Για τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν ισχύει έκπτωση

Έκπτωση*
• 10% για τα αδέρφια &
15% για το 3ο παιδί
• 10% για συμμετοχή σε δύο περιόδους
• 15% για ομαδική εγγραφή 10 παιδιών με
δική σας πρωτοβουλία
(δεν ισχύουν δύο εκπτώσεις μαζί)

Προκαταβολή €200 με την εγγραφή και εξόφληση την εβδομάδα πριν την έναρξη της κάθε περιόδου,
στο λογιστήριο της Σχολής ή σε κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ: GR40 0110 8630 0000 8634 7003 336
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR95 0171 0840 0060 8404 0030 019

EUROBANK: GR80 0260 0510 0008 6020 0420 525
ALPHA: GR29 0140 7200 7200 0232 0001 494

Σε κάθε περίπτωση παρέχονται 2 πλήρη γεύματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: παρακαλούμε, στο αποδεικτικό κατάθεσης να αναγράφεται οπωσδήποτε
το ονομ/νο του παιδιού και ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ για την ταυτοποίηση της πληρωμής.

