Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Οργάνωσή μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συνεχίζει τον πετυχημένο θεσμό της διοργάνωσης
παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων.
Οι Κατασκηνώσεις και φέτος θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου «ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ» στην
περιοχή του χωριού Κόρνος. Οι εγκαταστάσεις είναι κτισμένες σε πευκόφυτη περιοχή με θέα τα βουνά
του Μαχαιρά και του Σταυροβουνίου. Είναι ένα σύγχρονο κατασκηνωτικό κέντρο, που παρέχει όλες τις
απαραίτητες ανέσεις, διευκολύνσεις και υποδομές για τη διεξαγωγή των κατασκηνώσεων.
Οι
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν άνετα διαμερίσματα, εστιατόριο, καφετέρια, πισίνα ολυμπιακών
προδιαγραφών, γήπεδα ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας καθώς και κλειστές
αίθουσες δραστηριοτήτων.
Η κατασκήνωση τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σε ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ένα θεσμό πολύ
διαδεδομένο στις χώρες της Ευρώπης. Κατά την παραμονή τους τα παιδιά θα ασχοληθούν με
εκπαιδευτικά παιγνίδια ομαδικότητας, με παραδοσιακά παιγνίδια, με χειροτεχνίες, με διάφορα αθλήματα,
με μαθήματα χορού, με κολύμπι και πολλές άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Οι δύο κατασκηνωτικές περίοδοι έχουν ως εξής:
A’ περίοδος: 25/06/2018 – 05/07/2018

παιδιά ηλικίας 10 – 12 χρονών (δηλαδή όσα παιδιά
γεννήθηκαν από 1/1/2006– 31/12/2008)

B’ περίοδος: 05/07/2018 – 15/07/2018

παιδιά ηλικίας 13 – 15 χρονών (δηλαδή όσα παιδιά
γεννήθηκαν από 1/1/2003 – 31/12/2005)

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το κόστος για τη συμμετοχή στην Κατασκήνωση στην Κύπρο είναι
€200,00 για κάθε παιδί. Οι τιμές είναι επιχορηγημένες από το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου (ΤΕΤΥΚ). Υπενθυμίζεται ότι για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών (4 παιδιά και άνω) η επιδότηση
από το Ταμείο Ευημερίας είναι μεγαλύτερη, γι’ αυτό θα καταβληθεί το ½ του ποσού δηλαδή €100 για το
κάθε παιδί.
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στα Κεντρικά
Γραφεία της Οργάνωσής μας, στο email etyk@etyk.org.cy ή στο φαξ 22678382, την πιο κάτω δήλωση
μέχρι τις 02/05/2018. Θέλουμε να τονίσουμε, ότι αιτήσεις που θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα
γίνουν αποδεκτές λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 18 Απριλίου 2018
……………..………………………..……………………………………………………………………………….
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Για κάθε παιδί να συμπληρώνεται ξεχωριστή αίτηση.
Υπογραφή
……………………..

