ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ : Δ/νση Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ : Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Tηλ.
: 2310 – 725 775
FAX
: 2310 – 725 076
E- mail
: athletics@ampelokipi-menemeni.gr

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

« Παιδί και θάλασσα 2020»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το πρόγραμμα ‘ Παιδί και θάλασσα ’ πραγματοποιείται και φέτος από την
Αντιδημαρχία Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε
συνεργασία με την Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Οι εγγραφές γίνονται στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς, Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κ. Καραμανλής»

τηλ. 2310725775,

2310727775.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θέσεις και στις δυο περιόδους του προγράμματος είναι περιορισμένες
λόγω των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τα μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» θα πρέπει να εγγραφούν έγκαιρα και να εφαρμόσουν
όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί για τη διάρκεια
εγγραφών, υπάρχει περίπτωση να καλυφθούν οι θέσεις και πριν τη λήξη τους. Γι’
αυτό προτείνεται η έγκαιρη εγγραφή των ενδιαφερομένων.
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»: 29 ΙΟΥΝΙΟΥ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ (2 εβδομάδες)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 17 Ιουνίου 2020 – 24 Ιουνίου 2020
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»: 13 ΙΟΥΛΙΟΥ – 24 IOYΛΙΟΥ (2 εβδομάδες)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ:
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29 Ιουνίου 2020 – 8 Ιουλίου 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΑΙΤΗΣΗ
• ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (1 παιδί 25€, 2 αδέλφια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
50€, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι 20€ έκαστο).

➢ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ!!!!
➢ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
➢ Δικαίωμα εγγραφής διατηρούν
Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

αποκλειστικά

οι

δημότες

του

Δήμου

➢ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ 2013 – 2007 θα συμμετέχουν παιδιά
από Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Οι αναχωρήσεις θα γίνονται:
• Κοινότητα Αμπελοκήπων: 3ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Φιλιππουπόλεως.
• Κοινότητα Μενεμένης: Παιδικός σταθμός «Μικροί εξερευνητές» πίσω από το παλιό
Δημαρχείο στη λεωφόρο Δενδροποτάμου
• Κοινότητα Μενεμένης περιοχή Αγ. Νεκταρίου: οδό Αγ. Νεκταρίου στο ύψος της εκκλησίας
Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους: ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που θα φοράνε στο
λεωφορείο, μαγιό, παντόφλες, πετσέτα, καπελάκι, δεύτερη αλλαξιά, νεράκι και κολατσιό. Πιο
συγκεκριμένα για το κολυμβητήριο είναι απαραίτητο να έχουν σκουφάκι και αφρόλουτρο για
την προσωπική τους καθαριότητα επειδή είναι υποχρεωτικό να κάνουν ντους πριν την είσοδό
τους στην πισίνα. Σε περίπτωση που δεν έχει ο αθλούμενος σκουφάκι δε μπορεί να μπει στην
πισίνα.

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Την πρώτη μέρα 29 Ιουνίου στις 8:15 στο χώρο συγκεντρώσεων
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Την πρώτη μέρα 13 Ιουλίου στις 8:15 στο χώρο συγκεντρώσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α) Εάν κάποιο παιδί δε μπορεί να εγκλιματιστεί στους κανόνες του προγράμματος και δημιουργεί
προβλήματα στη διεξαγωγή του, ο φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της
συμμετοχής του χωρίς την επιστροφή του χρηματικού ποσού.
Β) Παρακαλείται ο γονέας να παραδίδει και να παραλαμβάνει το παιδί του έγκαιρα σύμφωνα με
το πρόγραμμα, στην επιστροφή

θα παραλαμβάνει

το παιδί του

από τον αντίστοιχο

γυμναστή: 1) μέσα από την αυλή του Δημοτικού σχολείου (Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων)
2) μπροστά από τον Παιδικό σταθμό Μικροί εξερευνητές (Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης) και όχι
από το δρόμο την ώρα που τα παιδιά κατεβαίνουν από το λεωφορείο.
Γ) Ο γονέας σε περίπτωση εκτάκτου ιατρικού συμβάντος του παιδιού του είναι υποχρεωμένος να
το παραλάβει. Π.χ. παραμονή σε Κέντρο Υγείας ενώ τα υπόλοιπα παιδιά θα έχουν επιστρέψει.
Δ)Σε περίπτωση αδιαθεσίας του παιδιού την προηγούμενη ημέρα ή κατά το πρωινό της
αναχώρησης (πυρετός-εμετός) παρακαλούμε να παραμείνει σπίτι του και να μην έρθει στο
πρόγραμμα.
Ε) Να δηλώσετε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αλλεργίας στο παιδί.
ΣΤ) Να υπάρχουν οπωσδήποτε 2 τηλέφωνα (κινητά ή σταθερά) για άμεση επικοινωνία.
Ζ) Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή προγράμματος,
τα μαθήματα δεν αναπληρώνονται λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος διεξαγωγής.
Επίσης οι γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε περίπτωση βροχής και άσχημων
καιρικών

συνθηκών : α) να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι β) εάν υπάρξει άσχημη εξέλιξη

καιρού στη διάρκεια της ημέρας, να παραλάβουν τα παιδιά νωρίς από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων είναι το εξής :

ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Μέρα

Ώρα αναχώρησης

Ώρα επιστροφής

Tόπος προγράμματος

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΤΡΙΤΗ

09:30 π.μ.

12:30 μ.μ.

Κολυμβητήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΠΕΜΠΤΗ

08:30 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:30 π.μ.

12:30 μ.μ.

Κολυμβητήριο
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ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Μέρα

Ώρα αναχώρησης

Ώρα επιστροφής

Tόπος προγράμματος

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:20 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΤΡΙΤΗ

09:20 π.μ.

12:30 μ.μ.

Κολυμβητήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:20 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΠΕΜΠΤΗ

08:20 π.μ.

13:30 μ.μ.

Παραλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:20 π.μ.

12:30 μ.μ.

Κολυμβητήριο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΦΟΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΔΕΔΑΜ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

