
 
 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΣΗ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
1. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν Καταςκινωςθ Ι.Α.Α. ζχουν όλα τα παιδιά θλικίασ 8 μζχρι 18 ετϊν (Β’-Σ’ 

Δθμοτικοφ, Γυμνάςιο και Α'-Β' Λυκείου), με απαραίτθτθ τθ γονικι ςυγκατάκεςθ. 

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι θ ςυμπλιρωςθ και θ αποςτολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

και θ εκτφπωςθ του ςχετικοφ ιατρικοφ δελτίου που κα βρείτε ςτο ςφνδεςμο: 

http://www.filiaa.gr/registration. 

3. Σο Ιατρικό Δελτίο ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από Ιατρό (με τθ ςφραγίδα του) πρζπει να 

προςκομιςτεί ςτθν προκαταςκθνωτικι ςυνάντθςθ. Η προςκόμιςθ του Ιατρικοφ Δελτίου είναι 

υποχρεωτικι. 

4. Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου αναγράφεται ςτο: http://filiaa.gr/registration.          

Σο κόςτοσ περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα μεταφοράσ, διαμονισ και διατροφισ, ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ 

εκπαιδευτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

5. Σο ποςό καταβάλλεται εφάπαξ. ε περίπτωςη ακύρωςησ, για οποιοδιποτε λόγο, ιςχφουν τα εξισ: 

 
 Ακφρωςθ μζχρι επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι ολόκλθρου του ποςοφ. 

 
 Ακφρωςθ μζχρι τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου: 

παρακράτθςθ του 50% του ποςοφ ςυμμετοχισ. 

 

 Ακφρωςθ ςε λιγότερεσ από τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου: 

παρακράτθςθ όλου του ποςοφ ςυμμετοχισ. 

 

 Μθ εμφάνιςθ ι αποχϊρθςθ από τισ καταςκθνϊςεισ: παρακράτθςθ όλου του ποςοφ ςυμμετοχισ. 
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6. Όλοι οι καταςκθνωτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

καταςκινωςθσ, του Αρχθγοφ και των Ομαδαρχϊν τουσ ςε ό,τι αφορά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ και 

τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. ε περίπτωςθ ανυπακοισ ενόσ καταςκθνωτι, ο Τπεφκυνοσ τθσ 

Καταςκινωςθσ ζχει το δικαίωμα να τον αποβάλει. 

 

7. Οι δραςτθριότθτεσ που κα λάβουν μζροσ τα παιδιά είναι ακλθτικζσ, ψυχαγωγικζσ, πνευματικζσ και 

εκπαιδευτικζσ. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ατυχιματοσ, το οποίο οι ςυμμετζχοντεσ και οι γονείσ 

γνωρίηουν και να αποδζχονται. 

8. το πλαίςιο των διαφόρων δραςτθριοτιτων τθσ Καταςκινωςθσ Ι.Α.Α. εκδίδεται ζντυπο ι/και 

θλεκτρονικό υλικό που μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ι/και βίντεο με παιδιά. Με τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ ςασ, αποδζχεςτε αυτόματα αυτόν τον όρο. 

9. Για το πρόγραμμα διατροφισ των καταςκθνωτϊν και για τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ, μπορείτε να 

μεταβαίνετε ςτο ςφνδεςμο: http://www.filiaa.gr/camp-menu. 

10. Για τα εφόδια που πρζπει κάκε καταςκθνωτισ να ζχει μαηί του, κακϊσ και για τα όςα απαγορεφεται 

να ζχει, μπορείτε να μεταβείτε ςτο ςφνδεςμο: http://www.filiaa.gr/efodia-kataskinoti. 

11. Οι μετακινιςεισ από και προσ τισ Καταςκθνϊςεισ γίνονται αποκλειςτικά με μιςκωμζνα από τθν 

Καταςκινωςθ λεωφορεία. Αν κάποιοσ δεν επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθν ομαδικι αναχϊρθςθ, μπορεί να 

μεταβεί ςτθν Καταςκινωςθ με δικό του μζςο, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον εκάςτοτε Αρχθγό. 

12. Η Καταςκινωςθ καλφπτεται από Αςτικι Ευκφνθ. Εξαιροφνται από τθν αςφάλιςθ οι απϊλειεσ ι 

φκορζσ προςωπικϊν ειδϊν (αντικειμζνων ι ροφχων). Συχόν ηθμιζσ που κα προκφψουν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ι τον εξοπλιςμό, κα επιβαρφνουν τουσ υπαίτιουσ. 

13. Επιτρζπονται οι επιςκζψεισ από γονείσ, ςυγγενείσ και φίλουσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκθνωτικισ 

περιόδου, αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερϊςουν τθλεφωνικϊσ τουσ υπεφκυνουσ τθσ Καταςκινωςθσ. 

14. Για τυχόν απορίεσ, πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ μπορείτε να καλείτε ςτο: 210-3245098 ι να 

αποςτείλετε e-mail ςτο: info@filiaa.gr. 
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