ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
e-mail: zekakeio@gmail.com
site: www.zekakeio.gr
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2017-2018)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ
(Σημειώστε με Χ την ώρα που επιθυμείτε)

16:00 – 17:00
ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 – 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ
ΧΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΚΑΚΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΙTAΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16:00 – 17:00
Α΄ Β΄& Γ΄ταξεις
17:00 – 18:00
Δ΄Ε΄& ΣΤ΄τάξεις
18:00 – 19:00
Α΄Β΄& Γ΄τάξεις
19:00 – 20:00
Δ΄Ε΄& ΣΤ΄τάξεις
12.00-13.00
Αρχάριοι
13.00-14.30
Προχωρημένοι
13:00 – 14:00
18.00 – 19.00
19:00 – 20.00
12.00 – 13.00

Ονοματεπώνυμο 3ου παιδιού & τμήμα

Ονοματεπώνυμο 2ου παιδιού & τμήμα

Ονοματεπώνυμο 1ου παιδιού & τμήμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
e-mail: zekakeio@gmail.com
site: www.zekakeio.gr
Οι δραστηριότητες ξεκινάνε την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017.
Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας (υποβολή αίτησης ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Οι αιτήσεις μπορούν να
παραδοθούν από τα παιδιά ή τους γονείς με τους εξής τρόπους :
1.Σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου.
2.Να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκαναρισμένη την υπογραφή σας.
3. Στο κουτί επικοινωνίας του Συλλόγου ( είσοδος παλιού κτιρίου ).
Για την κάθε δραστηριότητα υπάρχει συνολικό κόστος για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
,υλικών κλπ. Θα ενημερωθείτε σχετικά από το Σύλλογο στην έναρξη των δραστηριοτήτων .
Ενδέχεται να υπάρξει μικρή τροποποίηση στα ωράρια.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα……………………………………………………………..
Τηλ.Επικοινωνίας………………………………….………………………………………………
E MAIL…………………………………………………………………………………………..
Επιτρέπω την συμμετοχή των παιδιών μου στις παραπάνω δραστηριότητες του Συλλόγου.
Ενημερώθηκα, αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι ως γονέας/κηδεμόνας έχω την αποκλειστική
ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών μου ,πριν , κατά την διάρκεια και μετά το πέρας
αυτών των δραστηριοτήτων , εντός ή εκτός των χωρών του σχολείου.
Επίσης δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί ή θα ενημερώσω το Σύλλογο για θέματα ή ιδιαιτερότητες των
παιδιών μου (θέματα υγείας, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κτλ )
Ημερομηνία …………….2017
Υπογραφή

Ο/Η Αιτών /ουσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πείτε μας την γνώμη σας για τις δραστηριότητες του συλλόγου. Προτείνετε τρόπους
βελτίωσης, νέες δραστηριότητες. Κλπ.

