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ΠΑΙΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ ΠΛΑΣΡΩΝ - ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 
ΣΡΟΟΓΟΤ «ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΒΛΑΥΟ» 

 
Η Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Γνλέσλ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ Λεκεζνύ δηνξγαλώλεη 
Καηαζθελώζεηο όπσο θαη θάζε ρξόλν ζηηο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, κέζα ζην Εζληθό 
Δαζηθό Πάξθν Σξνόδνπο, παξά ηηο Πιάηξεο.  ηηο Καηαζθελώζεηο απηέο ζα θηινμελνύληαη 
παηδηά ηεο Δ΄ ηάξηρ ησλ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ ηεο πόιεο θαη επαξρίαο Λεκεζνύ θαη 
παξαθαινύκε όπσο ππνζηεξίμεηε θαη θέηνο ηελ όιε πξνζπάζεηα. 
 

αο απνζηέιινληαη ζπλεκκέλα: 

 Ελεκεξσηηθό ένηςπο πξνο ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Ε΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο κε 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Επίζεο, ζην έληππν απηό έρεη ελζσκαησζεί δήλωζη 
ζςμμεηοσήρ πνπ ζα ζπκπιεξσζεί, ζα απνθνπεί θαη ζα απνζηαιεί ζηελ Οκνζπνλδία. 

 ςγκενηπωηικό ένηςπο καηαλόγος παιδιών, ην νπνίν ζα καο απνζηείιεηε καδί κε 
ηηο αηηήζεηο ησλ παηδηώλ. 

 Γεληίο παπαλαβήρ σπημάηων, ην νπνίν ζα δίλεηε ζπκπιεξσκέλν ζε θάζε παηδί πνπ 
ζαο δίλεη ηα ρξήκαηα θαη θξαηάηε έλα αληίηππν ζην ζρνιείν. 

 
 
 
Η εβδομάδα πος θα ζςμμεηέσει ηο ……. δημ. ζσολ. είναι η ……., από ηην 
Κςπιακή …….. μέσπι ηην Κςπιακή ….. και ηο ζύνολο ηων θέζεων ζαρ είναι …….. . 
 
 
 
Η δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί πεξηγξάθεηαη πην θάησ: 

1. Δίλεηε ζε όλα ηα παιδιά ηηρ Δ΄ ηάξηρ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ην ένηςπο θαη ηνπο 
γνωζηοποιείηε πποθοπικά, ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη ην 
αληίηηκν.   

2. Δίλεηε πξνζεζκία (πεξίπνπ κία βδνκάδα) λα ζαο επηζηξαθνύλ νη δηλώζειρ 
ζςμμεηοσήρ ζπκπιεξσκέλεο θαη ελεκεξώλεηε ην γξαθείν ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηνλ 
ζπλνιηθό αξηζκό. 



3. Σαπηόρξνλα, θάλεηε ηελ επηινγή ησλ παηδηώλ κε θξηηήξηα ηα νπνία εζείο ζα 
απνθαζίζεηε σο ζρνιείν. Παξαθαινύκε όπσο παηδηά κε ειιηπή ζπλεξγαζία θαη 
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα κελ απνζηέιινληαη. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΔΙΣΔΙ ΚΑΝΔΝΑ 
ΠΑΙΓΙ ΠΟΤ ΠΛΗΡΟΙ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΗΔΣΔ ΜΔ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΜΑ. 

4. Σν γξαθείν καο ζα ζαο δώζεη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνύ αξηζκνύ ζπκκεηνρήο παηδηώλ. 
Σόηε, ελεκεξώλεηε ηα παηδηά πνπ επηιέγεθαλ όπσο ζαο παξαδώζνπλ ην πνζό 
ζπκκεηνρήο, πνπ είλαη €140, δίλνληάο ηνπο θαη πάιη πξνζεζκία. ε θάζε παηδί πνπ 
παξαδίδεη ην πνζό, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηε ην δειηίν παξαιαβήο ρξεκάησλ. 

5. Αθνύ καδέςεηε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο κε ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα γηα ηελ πγεία 
ζπκπιεξσκέλα (κπξνο πίζσ), ην ζπλνιηθό πνζό θαη ζπκπιεξώζεηε ην ζπγθεληξσηηθό 
έληππν θαηαιόγνπ παηδηώλ, ηα δίλεηε ζηελ Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Γνλέσλ είηε 
ηαρπδξνκηθά (Σ.Θ. 51513, 3506 Λεκεζόο) είηε κπνξείηε λα ηα επηζηξέςεηε δηα ρεηξόο, 
κέζσ ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ ή κέζσ θάπνηνπ από ην ζρνιείν, μέσπι 
και όσι απγόηεπα από ηιρ 08 Μαΐος 2019. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινωνήζηε με ηο Γπαθείο ηηρ Ομοζπονδίαρ ή 
ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Ομοζπονδίαρ www.osgdel.com. 
 
αο επραξηζηνύκε γηα αθόκε κηα θνξά θαη επειπηζηνύκε ζηε ζπλέρηζε ηεο άςνγεο 
ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε. 
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