ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
1. Δυνατότητα συμμετοχής στην Κατασκήνωση Ι.Α.Α. έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 8 μέχρι 18 ετών (Β’-ΣΤ’
Δημοτικού, Γυμνάσιο και Λύκειο), με απαραίτητη τη γονική συγκατάθεση.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η συμπλήρωση και η αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης
και

η

εκτύπωση

του

σχετικού

ιατρικού

δελτίου

που

θα

βρείτε

στο

σύνδεσμο:

http://www.filiaa.gr/registration.
3. Το Ιατρικό Δελτίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Ιατρό (με τη σφραγίδα του) πρέπει να
προσκομιστεί στην προκατασκηνωτική συνάντηση. Η προσκόμιση του Ιατρικού Δελτίου είναι
υποχρεωτική.
4.

Το

κόστος

συμμετοχής

εκάστης

κατασκηνωτικής

περιόδου

αναγράφεται

στο:

http://filiaa.gr/summer2018. Το κόστος περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής,
συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες.
5. Αν δύο ή περισσότερα αδέλφια επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κατασκήνωση, παρακαλούμε όπως
μεταβείτε στο σύνδεσμο http://www.filiaa.gr/online-payment, για να ενημερωθείτε για το ποσό της
έκπτωσης.
6. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ. Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:


Ακύρωση μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρου του ποσού.



Ακύρωση μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου:
παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.



Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου:
παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.



Μη εμφάνιση ή αποχώρηση από τις κατασκηνώσεις: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
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7. Όλοι οι κατασκηνωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της κατασκήνωσης, του
Αρχηγού και των Ομαδαρχών τους σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προγράμματος και τις διάφορες
δραστηριότητες. Σε περίπτωση ανυπακοής ενός κατασκηνωτή, ο Υπεύθυνος της Κατασκήνωσης έχει το δικαίωμα
να τον αποβάλει.

8. Οι δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος τα παιδιά είναι αθλητικές, ψυχαγωγικές, πνευματικές και
εκπαιδευτικές. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ατυχήματος, το οποίο οι συμμετέχοντες και οι γονείς
γνωρίζουν και να αποδέχονται.
9. Στο πλαίσιο των διαφόρων δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης Ι.Α.Α. εκδίδεται έντυπο ή/και
ηλεκτρονικό υλικό που μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με παιδιά. Με τη
συμπλήρωση της αίτησής σας, αποδέχεστε αυτόματα αυτόν τον όρο.
10. Για το πρόγραμμα διατροφής των κατασκηνωτών και για τυχόν τροποποιήσεις αυτού, μπορείτε να
μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: http://www.filiaa.gr/camp-menu.
11. Για τα εφόδια που πρέπει κάθε κατασκηνωτής να έχει μαζί του, καθώς και για τα όσα απαγορεύεται
να έχει, μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο: http://www.filiaa.gr/efodia-kataskinoti.
12. Οι μετακινήσεις από και προς τις Κατασκηνώσεις γίνονται αποκλειστικά με μισθωμένα από την
Κατασκήνωση λεωφορεία. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομαδική αναχώρηση, μπορεί να
μεταβεί στην Κατασκήνωση με δικό του μέσο, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκάστοτε Αρχηγό.
13. Η Κατασκήνωση καλύπτεται από Αστική Ευθύνη. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι απώλειες ή
φθορές προσωπικών ειδών (αντικειμένων ή ρούχων). Τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στις
εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, θα επιβαρύνουν τους υπαίτιους.
14. Επιτρέπονται οι επισκέψεις από γονείς, συγγενείς και φίλους κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής
περιόδου, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τηλεφωνικώς τους υπεύθυνους της Κατασκήνωσης.
15. Για τυχόν απορίες, πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο: 210-3245098 ή να
αποστείλετε e-mail στο: info@filiaa.gr.
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