ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες
Περίοδοι εφαρμογής:
Α′: 29/06 – 10/07
Β′: 24/08 – 04/09
Υπηρεσίες:
 Διατροφή πρωινό και μεσημεριανό γεύμα σε ατομική συσκευασία για κάθε παιδί
 Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών (Ευρωπαϊκή Πίστη)
 Διαρκής παρουσία παιδιάτρου στο πρόγραμμα
Αυτό το καλοκαίρι, θα αποφύγουμε τη μεταφορά των παιδιών με δικά μας οργανωμένα
δρομολόγια για ευνόητους λόγους. Η μεταφορά τους θα γίνεται από τους γονείς ή τους
κηδεμόνες τους.
Η στελέχωση:
Τα παιδιά θα συγκροτήσουν 6 οργανωμένες ολιγομελής ομάδες, αμιγείς ηλικιακά. Κάθε
ομάδα στελεχώνεται από δύο ή και τρία στελέχη μας με εκπαιδευτική ιδιότητα και
εκπαιδευμένα στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες.
Συμμετοχές παιδιών:
Αυτό το καλοκαίρι, κατ’ εξαίρεση και σεβόμενοι απολύτως τα πρωτόκολλα προφύλαξης του
Υπουργείου Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών μας, θα
δεχθούμε μόνον 75 αιτήσεις συμμετοχής σε κάθε μία από τις παραπάνω περιόδους.
Ο αριθμός αυτός προσδιορίστηκε ως ο ασφαλέστερος ώστε να ικανοποιεί την αυτόνομη και
απομακρυσμένη λειτουργία κάθε ομάδας. Για την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής είναι
απαραίτητη η δήλωση των γονέων πως αποδέχονται πλήρως το πρωτόκολλο των μέτρων
προφύλαξης, όπως αυτό θα τους αποσταλεί. Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας και θα γίνονται δεκτές έως 22/6, εκτός και αν έχουν ολοκληρωθεί
νωρίτερα.
Το πρόγραμμα:
Σχεδιάζεται ξεχωριστά για 2 ηλικιακά επίπεδα: Α′ – Δ΄ Δημοτικού και Ε′ – Στ′, Α′ – Γ′
Γυμνασίου
Ειδικότερα 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 ένας
βοηθός στην ομάδα μιλάει πάντα Αγγλικά.
Το πρωτόκολλο μέτρων προφύλαξης εξαιτίας της ιδιαίτερης υγειονομικής κατάστασης
που διανύουμε έχει συνταχθεί, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και το
επισυνάπτουμε ξεχωριστά.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 340. Παρέχουμε έκπτωση 10% για τη
συμμετοχή αδελφών. Με την αποδοχή της εγγραφής κατατίθεται προκαταβολή των 200€
και η εξόφληση γίνεται έως τα τέλος της εβδομάδας πριν την έναρξη της περιόδου.
ΕΘΝΙΚΗ: GR40 0110 8630 0000 8634
7003 336

EUROBANK: GR80 0260 0510 0008 6020 0420
525

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR95 0171 0840 0060
8404 0030 019

ALPHA: GR29 0140 7200 7200 0232 0001 494

ΠΡΟΣΟΧΗ: παρακαλούμε, στο αποδεικτικό κατάθεσης να αναγράφετε
οπωσδήποτε το ονομ/νο του παιδιού και ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ώστε να ταυτοποιηθεί η πληρωμή.
Μ. Αντύπα 54, Τ.Θ.60097, 57001, Θέρμη
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