Αγαπητοί γονείς,
Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στις Καλοκαιρινές Δραστηριότητες 2022, που
διοργανώνεται στον καλλιτεχνικό πολυχώρο POTENZIΑ DEL’ ARTE και σας ευχαριστούμε
που μας ξεχωρίσατε και μας προτιμήσατε ανάμεσα στα άλλα προγράμματα καλοκαιρινής
απασχόλησης των παιδιών σας.
Σκοπός μας είναι τα παιδιά σας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα
τους, ξυπνώντας την καλλιτεχνική τους ευαισθησία και τα ταλέντα τους στο χώρο της
δημιουργίας, μέσω πρωτότυπων δραστηριοτήτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
❖ Οι καθημερινές δραστηριότητες μας αρχίζουν στις 9:00 π.μ. Σημειώστε ότι
λαμβάνονται παρουσίες στις 8:45πμ και σας παρακαλούμε να είστε έγκαιρα στο
χώρο μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παρακαλώ να μας ειδοποιείτε. Οι
δραστηριότητες μας τελειώνουν στις 13:00.
❖ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω COVID τα παιδιά θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους το
πρωινό και κολατσιό τους. Υπάρχει καντίνα με ατομικές μπουκαλίτσες νερό,
γαλατάκια , χυμούς και συσκευασμένες ‘μπάρες’.
❖ Αν κάποιο παιδί έχει γενέθλια μπορεί να φέρει μόνο συσκευασμένα κεραστικά.
❖ Το μεσημεριανό διάλειμμα αρχίζει στις 1:15μ.μ. και όσα παιδιά θα παραμένουν
μέχρι αργάστο χώρο μας, μπορούν να φέρνουν το μεσημεριανό γεύμα μαζί τους ή να
παραγγέλλουν φαγητό για παράδοση στον χώρο μας μετά απο συννενόηση μαζί
μας.
❖ Για όσους γονείς το επιθυμούν, θα υπάρχει δυνατότητα παραμονής των παιδιών
μέχρι τις 3:00μ.μ. χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση.
❖ Λόγω μειωμένου αριθμού παιδιών ανα τμήμα, τηρείται σειρά προτεραιότητας βάση
ημερομηνίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται με με την υποβολή του έντυπου εγγραφής
στη Γραμματεία και καταβολή της προκαταβολής (€120).
❖ Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους:
•
•
•
•
•

Ένα παγουράκι με το όνομά τους ή μια μικρή μπουκάλα νερό τα οποία μπορούν να
γεμίζουν από το ψυγειάκι του Potenzia.
Την Μάσκα τους ( τα παιδιά προτρέπονται όπου είναι εφυκτό να φοράνε την μάσκα)
Να φοράνε άνετα ρούχα
Να φοράνε αθλητικά παπούτσια
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ πλαστικός φάκελος με όλα τα σχετικά
για Ζωγραφική, Χειροτεχνίες και Κατασκευές.

*Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και τους κανονισμούς μας.

Παρακαλούμε όπως σε όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων
τσαντών, μπουκαλιών νερού και φαγητού να αναγράφεται ξεκάθαρα
το ονοματεπώνυμο του παιδιού!
Δραστηριότητες: Κάθε βδομάδα τα παιδιά κάνουν μαθήματα μουσικής, θεάτρου,
χορού, τέχνης & κατασκευής (Arts & Crafts) αλλά και γνωρίζουν διάφορα μουσικά
όργανα. Επίσης μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσω των ομαδικών παιχνιδιών και τις
παραστάσεις που πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή πρωί. Έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν καλεσμένους (special guests) από το χώρο του Θεάτρου, Τέχνης, Μουσικής
και Αθλητισμού.
Για τα μικρά παιδιά έχουμε επιπλέον μαθήματα όπως: Παραμύθι, Δημιουργία Ιστορίας,
Μάθημα Γραφής, Μάθημα Ηχοϊστορίας, Μάθημα κρουστών και Κουκλοθέατρο ενώ τα
μεγάλα παιδιά έχουν και την ευκαιρία να γίνουν μέλη ορχήστρας boomwhackers,
μαθαίνουν να χορογραφούν, ακόμη και να γνωρίσουν τη συναρπαστική εμπειρία σε
στούντιο ηχογραφήσεων.
Όλες οι δραστηριότητες εξαρτώνται από το θέμα της εβδομάδας.

*ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Πολύτιμα αντικείμενα δεν επιτρέπονται στο χώρο.
2. Απαγορεύονται οι τσίχλες, τα τσιπς και οι σοκολάτες.
3. Τα παιδιά πρέπει να σέβονται και να εκτιμούν το χώρο και να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής.
4. Το ολικό ποσό του Summer Activities καταβάλλεται μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2022
(EARLY REGISTRATION). Όλοι οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την εγγραφή από
τις 6 Ιουνίου 2022 και μετά, θα πρέπει να καταβάλλουν το πλήρες ποσό τουλάχιστον 4
μέρες πριν την εβδομάδα που επιθυμούν να συμμετάσχει το παιδί τους.
5. Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης ούτε μπορεί να
γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ημερομηνιών μετά τις 10 Ιουνίου 2020.
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής ή και εμένα προσωπικά.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ανυπομονούμε να έχουμε μαζί μας τα παιδιά
σας για ένα δημιουργικό, απολαυστικό και ξεχωριστό καλοκαίρι!
Φιλικά,

Κατερίνα Χριστοφίδου
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