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Πάντα στην Τσαφ Τσουφ 

Αξίζει να γελάς 

Σ’αρέσει να φλερτάρεις 

Και να τραγουδάς 

Μέσα στην Τσαφ Τσουφ 

Αλλάζουν πάντα όλα 

Εκεί που είναι παιδιά 

Τα βρίσκεις πάντα όλα 

Τ’αστέρια λάμπουν πάντα 

Κι εγώ θα σ’αγαπώ 

Κι όσο θα νιώθω λύπη 

Εσένα θα ζητώ 

Τσαφ Τσουφ είσαι η πρώτη 

Γι’ αυτό και σ’αγαπώ 

Και κάθε καλοκαίρι 

Εσένα θα ζητώ 

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 



 

Οδηγός Επιβίωσης για γονείς  5 

ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για γονείς 

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε 

για την λειτουργία της Τσαφ Τσουφ 
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Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΣ 

Έχετε επιλέξει να στείλετε το παιδί σας στην κατασκήνωση 

Τσαφ Τσουφ, η οποία βρίσκεται στην παραλία Οφρυνίου σε μια 

από τις πιο αναπτυσσόμενες  τουριστικά περιοχές της Βόρειας 

Ελλάδας. Η κατασκήνωση εκτείνεται σε 53 στρέμματα δίπλα 

στην θάλασσα, διαθέτοντας χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας, 83 

ειδικά διαμορφωμένα βαγονάκια τρένου κάτω από την πλατιά 

σκιά δέντρων, χώρους εστίασης και χώρους υγιεινής. Η κατα-

σκήνωση ξεκίνησε τη λειτουργία της το μακρινό 1991 και αδιά-

λειπτα μέχρι και σήμερα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανα-

ψυχής και ψυχαγωγίας σε χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα. 

Συμβάλλει στην ενδυνάμωση των προσωπικοτήτων των παι-

διών μέσα από οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δρα-

στηριοτήτων. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση , η αυ-

τοεκτίμηση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών.  

Ο οδηγός έχει εμπλουτιστεί με τις αλλαγές που έχουν 

προκύψει σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία εστάλη 

απο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

με αρ. πρωτοκόλου Δ11/οικ.23973/811 για την 
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Ο «οδηγός επιβίωσης» που κρατάτε στα χέρια σας, ελπίζουμε 

να βοηθήσει εσάς και τα παιδιά σας για μια αξέχαστη διαμονή, 

γεμάτη όμορφες κατασκηνωτικές αναμνήσεις. Η σχέση της κα-

τασκήνωσης με τους γονείς είναι εξίσου σημαντική για την ομα-

λή και χωρίς δυσκολίες διαμονή των κατασκηνωτών/τριών.  

 

Σας παρακαλούμε, δώστε τη δέουσα προσοχή σε όλες τις πρα-

κτικές πληροφορίες που περιγράφονται στο συγκεκριμένο εγ-

χειρίδιο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποια-

δήποτε απορία ή διευκρίνηση. Ακόμη, μπορείτε να επισκέπτε-

στε συχνά την ιστοσελίδα της κατασκήνωσης www.tsaftsouf.gr, 

η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με πολλά και 

ενδιαφέροντα ζητήματα τόσο για γονείς όσο και για κατασκη-

νωτές.   

 

Η διεύθυνση και τα στελέχη της κατασκήνωσης σας εύχονται 

μια υπέροχη διαμονή. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΚΑΤΑΣΚΗ-
ΝΩΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Η μετακίνηση των κατασκηνωτών/τριών γίνεται με κλιματιζό-

μενα λεωφορεία σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές μετα-

κίνησης μαθητικού πληθυσμού. Οι πόλεις από τις οποίες 

πραγματοποιούνται δρομολόγια με λεωφορείο προς την κατα-

σκήνωση, τα σημεία και η ώρα  αναχώρησης ορίζονται από τη 

διεύθυνση. Η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη από την 

οποία πραγματοποιούνται δρομολόγια σε κάθε κατασκηνωτι-

κή περίοδο. Για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς η κατα-

σκήνωση πραγματοποιεί δρομολόγια μόνο αν και εφόσον υ-

πάρχει ικανός αριθμός κατασκηνωτών/τριών. Ενημερωθείτε 

από την γραμματεία της κατασκήνωσης κάποιες μέρες πριν 

την επίσημη έναρξη της περιόδου (εκτός από την πρώτη περί-

οδο που η ενημέρωση μπορεί να γίνεται πολύ νωρίτερα), για 

όλα τα δρομολόγια.  Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκο-

νται στο χώρο συγκέντρωσης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την 

ώρα αναχώρησης. Υπάρχει περίπτωση από το ίδιο σημείο να 

φεύγουν περισσότερα από ένα λεωφορεία.  
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Σε κάθε λεωφορείο μπορείτε να αναζητήσετε τον/την υπεύθυ-

νο/η συνοδό που έχει ορίσει η κατασκήνωση ώστε να σας λύσει 

οποιαδήποτε απορία. Καλό είναι να αποφεύγετε οποιαδήποτε 

συνομιλία με τους οδηγούς των λεωφορείων και να απευθύνε-

στε για οποιοδήποτε θέμα στον/στην υπεύθυνο/η συνοδό που 

έχει ορίσει η κατασκήνωση. Αν κρίνει  ο/η υπεύθυνος/η συνο-

δός μπορεί να καθυστερήσει την αναχώρηση των λεωφορείων 

από την προκαθορισμένη ώρα, με την προϋπόθεση ότι τα παι-

διά έχουν ήδη επιβιβαστεί στα λεωφορεία στα οποία ο κλιματι-

σμός έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορού-

με να παραλάβουμε παιδί το οποίο δεν συνοδεύεται. Επίσης 

είναι σημαντικό να παραδώσετε στον/στην υπεύθυνο/η συνο-

δό, κάρτες κατασκηνωτών/τριών ή συμβάσεις του ΟΑΕΔ υπογε-

γραμμένες από τον ωφελούμενο γονέα.  Επιπλέον, παραδίδου-

με στον/στην υπεύθυνο/η συνοδό τα έγγραφα που κρίνονται 

απαραίτητα για την ασφαλή διαμονή του παιδιού (έγγραφα 

επιμέλειας κτλ).  

Σύμφωνά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται η προσέλευση 

των κατασκηνώτων με ιδιώτικο μέσο.  
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ΑΦΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Η άφιξη των νέων κατασκηνωτών/τριών (εκτός από την πρώτη 

περίοδο) πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με την αναχώρηση 

των προηγουμένων. Η κατασκήνωση από τη ώρα αποχώρησης 

των κατασκηνωτών/τριών (πριν τις 11 π.μ), μέχρι την υποδοχή 

των νέων, χρησιμοποιεί το χρονικό διάστημα για να απολυμά-

νει όλους τους κοινόχρηστους χώρους (ιατρείο, μαγειρεία, 

τουαλέτες, χώρους διαμονής κτλ) και να πραγματοποιήσει την 

καθιερωμένη απεντόμωση και μυοκτονία σε όλη την έκταση 

της κατασκήνωσης.   
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Για τους παραπάνω λόγους, η άφιξη των κατασκηνωτών/τριών 

με ιδιωτικά μέσα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τις 16.00 

μ.μ. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παράδοσης του παιδιού 

πριν τις 16.00 μ.μ, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως 

με την κατασκήνωση. Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόησή 

σας.  

Παρατείνεται το ωράριο υποδοχής κατασκηνωτών 

τις ώρες 14:00 - 19:00 για να αποφευχθεί ο  

συνωστισμός  
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ΑΦΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ: 
ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Στάση πρώτη – γραμματεία: Η γραμματεία είναι το πρώτο 

βαγόνι στα αριστερά σας κατά την είσοδο σας στην κατασκή-

νωση. Εκεί σας υποδέχεται το προσωπικό της γραμματείας και 

πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφο-

ρούν την εγγραφή των παιδιών σας. Στη γραμματεία παραδί-

δετε όλα τα έγγραφα που αφορούν το επιδοτούμενο κατασκη-

νωτικό πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να παραδώσετε το παιδί σας 

στην κατασκήνωση αν δεν περάσετε από την πρώτη στάση.  

Από τη στιγμή που εισέρχεστε στο χώρο της κατασκήνωσης για να 

παραδώσετε το παιδί σας, περνάτε υποχρεωτικά από 2 στάσεις :  

Η είσοδος στην κατασκήνωση θα πραγματαποιείται 

αυστηρά με την συνοδεία ενός και μόνο γονέα ή κηδε-

μόνα ( του άμεσα ασφαλισμένου στο ταμείο ή  

του δικαιούχο στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
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Στάση δεύτερη – αρχηγείο: Στη στάση αυτή, θα συναντήσετε τα 

στελέχη του αρχηγείου (κοινοτάρχες/ισσες) τα οποία θα τοποθε-

τήσουν το παιδί σας σε βαγονάκι. Τα παιδιά τοποθετούνται σε 

βαγονάκι με μοναδικά κριτήρια το φύλλο και την ηλικία. Σε αυτή 

τη στάση θα μπορέσετε να συναντήσετε και να συνομιλήσετε με 

τον ομαδάρχη/ισσα του παιδιού σας, αλλά και με τον/την κοινο-

τάρχη/ισσα, καθώς και να κουβεντιάσετε οποιοδήποτε ζήτημα 

σας απασχολεί σχετικά με τη διαμονή του παιδιού σας.  

Στο τέλος αυτής της στάσης θα γνωρίσετε και τον αριθμό του 

βαγονιού που θα τοποθετηθεί το παιδί σας . Εδώ είναι και η 

τελευταία σας στάση  όπου θα πρέπει να το αποχαιρετήσετε. 



 

14  www.tsaftsouf.gr 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

Ιατρείο: Σε περίπτωση που θέλετε να μοιραστείτε ένα σημα-

ντικό ιατρικό δεδομένο με τον/την γιατρό της κατασκήνωσης 

μπορείτε να επισκεφθείτε το ιατρείο και να συνομιλήσετε με 

το επιτελείο του (γιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό). Σε περί-

πτωση που το παιδί σας λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, είναι 

σημαντικό να το καταγράψετε στο ιατρικό δελτίο αλλά και να 

το αναφέρετε στο ιατρείο. Στην κατασκήνωση τηρείται το ια-

τρικό απόρρητο και τα δεδομένα του κάθε κατασκηνωτή/τριας 

προστατεύονται ανάλογα.  

Τράπεζα: Στο βαγόνι της γραμματείας η κατασκήνωση λει-

τουργεί και την τράπεζα των κατασκηνωτών/τριών. Πρόκειται 

για μια υπηρεσία της κατασκήνωσης που δίνει τη δυνατότητα 

σε όλους/ες  τους/τις κατασκηνωτές/τριες να έχουν τα χρήμα-

τά τους ασφαλισμένα χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν. Περισσό-

τερα για την συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να διαβάσετε 

στην ενότητα Τράπεζα.    
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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η γονική μέριμνα, η οποία αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και 

υποχρέωση των γονέων του ανήλικου παιδιού, περιλαμβάνει 

και την επιμέλεια με απώτερο σκοπό το συμφέρον του παι-

διού. Σύμφωνα με το άρθρο 1510 • 1 εδ. 1 του Αστικού Κώδι-

κα «η μέριμνα για το ανήλικο παιδί είναι καθήκον και δικαίω-

μα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού». Η διάταξη 

αυτή ισχύει ουσιαστικά στην περίπτωση που το παιδί είναι 

γεννημένο σε γάμο. Σε περίπτωση διαζυγίου, διακοπής της 

συμβίωσης ή ακύρωσης του γάμου των γονέων του παιδιού, 

αν οι γονείς δε συμφωνούν, η άσκηση της γονικής μέριμνας 

ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Είναι δυνατόν η άσκηση της 

γονική μέριμνας να ανατεθεί από το δικαστήριο στον έναν 

από τους δύο γονείς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέ-

σεις (επικοινωνίας, διαμονής κτλ). Στις περιπτώσεις αυτές, που 

το δικαστήριο έχει αποφασίσει να απαγορευτεί η είσοδος του 

γονέα εντός σχολικού χώρου (ισχύει αντίστοιχα για τις κατα-

σκηνώσεις),  ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει στην κατα-

σκήνωση  τα αντίστοιχα νόμιμα έγγραφα τα οποία περιγρά-

φουν τα παραπάνω με λεπτομέρεια και σαφήνεια. Τα 

έγγραφα αυτά θα πρέπει να δοθούν κατά την εγγραφή του 

παιδιού στην κατασκήνωση.  
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Το ιατρικό δελτίο είναι ένα απαραίτητο έγγραφο το οποίο 

συνοδεύει την ηλεκτρονική  εγγραφή του/της κατασκηνωτή/

τριας στην κατασκήνωση. Στο ιατρικό δελτίο ζητώνται πληρο-

φορίες για αλλεργίες, πιθανές χρόνιες παθήσεις, παιδικές α-

σθένειες που έχουν περάσει, εμβόλια που έχουν γίνει, διατρο-

φικές ιδιαιτερότητες. Τα στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας 

είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφάλεια του παιδιού 

σας. Σας παρακαλούμε πολύ να μην αποκρύψετε οτιδήποτε 

αφορά την υγεία ή τη συμπεριφορά του παιδιού σας, να είστε 

αναλυτικοί και λεπτομερείς.  
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Το ιατρικό δελτίο μπορεί να μελετηθεί από το ιατρικό προσω-

πικό και τα διοικητικά στελέχη της κατασκήνωσης 

(κοινοτάρχες, υπαρχηγοί, αρχηγός) έτσι ώστε να προβούν στις 

αντίστοιχες ενέργειες σε περίπτωση που χρειαστεί. Τα στοιχεί-

α που μοιράζεστε μαζί μας θεωρούνται προσωπικά δεδομένα 

και προστατεύονται αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε 

πέρα από το διοικητικό προσωπικό να συναντήσετε και τον/

την γιατρό της κατασκήνωσης και να ενημερώσετε προφορι-

κώς για οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό και άξιο προσοχής για 

την υγεία του παιδιού σας. Αν στο παιδί σας κατά τη διάρκεια 

της άφιξης χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να τη 

συνεχίσει στην κατασκήνωση αρκεί να δοθούν σαφείς και ξε-

κάθαρες οδηγίες στο ιατρικό προσωπικό μαζί με όλες τις απα-

ραίτητες πρόσφατες εξετάσεις του.     
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ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗ-
ΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
ΣΕ ΒΑΓΟΝΙ 

Η κατασκήνωση χωρίζεται σε 5 ή 6 τμήματα (ανάλογα τον α-

ριθμό των παιδιών) τα οποία αποκαλούμε κοινότητες. Ο δια-

χωρισμός γίνεται με μοναδικά κριτήρια την ηλικία και το φύλ-

λο των παιδιών, με σκοπό τον καλύτερο διοικητικό συντονι-

σμό. Κάθε βαγονάκι έχει έναν/μια ομαδάρχη/ισσα και συνή-

θως 10 με 12 παιδιά. Στις πολύ μικρές ηλικίες (6-8 χρονών) 

τοποθετούνται δύο ομαδάρχες/ισσες γιατί οι ανάγκες για  τη 

φροντίδα των παιδιών είναι μεγαλύτερες. Κάθε κοινότητα 

συντονίζεται από 2 – 3 διοικητικά στελέχη που τα αποκαλούμε 

κοινοτάρχες και έχουν ως αποστολή τον συντονισμό της κοινό-

τητας, την τήρηση του προγράμματος, την εμψύχωση και πα-

ρότρυνση των παιδιών στις δραστηριότητες, την επικοινωνία 

με τους γονείς και την επίλυση όποιων προβλημάτων και δυ-

σκολιών αντιμετωπίζουν οι κατασκηνωτές/τριες.  
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Η τοποθέτηση των κατασκηνωτών/τριών στα βαγόνια γίνεται 

από τους κοινοτάρχες κατά την άφιξη τους. Η τοποθέτηση 

τους όπως προαναφέρθηκε, γίνεται με κριτήριο την ηλικία των 

παιδιών και το φύλλο. Αν κάποιος κατασκηνωτής/τρια θελήσει 

να μείνει με έναν φίλο του ή μια φίλη του, το δηλώνει κατά 

την άφιξη και αν αυτό είναι εφικτό του κρατείται θέση 

(κρεβάτι) στο βαγονάκι. Κρατήσεις θέσεων δεν μπορούν να 

γίνουν τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν την 

άφιξη των κατασκηνωτών/τριών στην κατασκήνωση. Κάθε 

βαγονι αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό (π.χ 431, 512) το 

οποίο πρέπει να σημειώσετε γιατί θα σας είναι χρήσιμο για 

την επικοινωνία με το παιδί σας, την τοποθέτηση χρημάτων 

στην τράπεζα ή την αναγγελία του σε περίπτωση επισκεπτηρί-

ου.  

Για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν ή κατασκήνωση 

αποφάσισε να φιλοξενήσει το ανώτερο 8 παιδία και 

έναν ομαδάρχη σε κάθε βαγονάκι. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην κατασκήνωση λειτουργεί μηχανογραφημένο πληροφο-

ριακό σύστημα χρηματικών συναλλαγών, ειδικά σχεδιασμένο 

για την κατασκήνωσή μας. Οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι κατα-

σκηνωτές/τριες μπορούν να τοποθετούν με ασφάλεια το σύ-

νολο των χρημάτων που επιθυμούν στην τράπεζα (η οποία 

στεγάζεται στο βαγόνι της γραμματείας) για να κάνουν αναλή-

ψεις καθ‘ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γονείς αλλά και τα 

παιδιά μπορούν να πραγματοποιήσουν όσες καταθέσεις και 

αναλήψεις θέλουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής 

περιόδου. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ανώτατου ημερή-

σιου ορίου ανάληψης από εσάς, το οποίο οι κατασκηνωτές 

δεν μπορούν να ξεπεράσουν.  
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Να σημειωθεί ότι την πρώτη ημέρα της κατασκήνωσης η τρά-

πεζα δε λειτουργεί, καθώς ακολουθείται διαδικασία μηχανο-

γράφησης όλων των κατασκηνωτών/τριών και απαιτείται εύλο-

γος χρόνος. Να ενημερώσουμε επίσης ότι η τράπεζα μπορεί να 

δίνει μόνο ακέραιο αριθμό χρημάτων στους κατασκηνωτές 

(δλδ 1 ή 2 ή 3 ευρώ κ.ο.κ). Με την τράπεζα επίσης είναι συνδε-

δεμένο και το λογιστήριο της κατασκήνωσης, με τη δυνατότητα 

αυτόματης ανάληψης των χρημάτων σε περίπτωση που το παι-

δί σας συμμετέχει σε προαιρετική εκδρομή. Οι κατασκηνωτές 

το μόνο που πρέπει να κάνουν, είναι να δηλώσουν τη συμμετο-

χή τους στην εκδρομή στο αρχηγείο και το λογιστήριο θα α-

ντλήσει το αντίστοιχο αντίτιμο από τον προσωπικό λογαριασμό 

της τράπεζας. Τέλος υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης όλων 

των κινήσεων (αναλήψεις, καταθέσεις)  που έχει πραγματοποι-

ήσει κάθε κατασκηνωτής/τρια καθώς επίσης και αλλαγής του 

ημερησίου ορίου αναλήψεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 

μόνο κατόπιν οδηγίας των γονέων ή στελεχών του αρχηγείου.  

 Συστήνεται οι όποιες οικονομικές  

συναλλαγές να πραγματοποιούνται τραπεζικα 
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνω-

ση διοργανώνει εκπαιδευτικές–ψυχαγωγικές εκδρομές. Αυτές 

οι εκδρομές είναι προαιρετικές και το κόστος τους δε συμπερι-

λαμβάνεται στο κατασκηνωτικό πακέτο διαμονής. Η ημερομηνί-

α διεξαγωγής των εκδρομών καθορίζεται από το αρχηγείο. Για 

να δηλώσει κάποιος/α κατασκηνωτής/τρια συμμετοχή σε εκ-

δρομή, είναι απαραίτητο ο γονέας να έχει δώσει τη σχετική 

άδεια, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά την ηλεκτρο-

νική εγγραφή.  Οι κατασκηνωτές/τριες δηλώνουν τη συμμετοχή 

τους στο αρχηγείο και ενημερώνονται αντίστοιχα για την ημε-

ρομηνία διεξαγωγής αλλά και για όλα τα απαραίτητα εφόδια 

της εκάστοτε εκδρομής.   

Αναστέλλονται όλες οι προαιρετικές εκδρόμές 

( Waterland, σπήλαιο Αλιστράτης, σπήλαιο του 

Μαρά , καθώς και όλοι οι εξωτερικόι 

περίπατοι ( στο χωρίο, στο βουνό)  
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Η κατασκήνωση εκτείνεται σε 53 στρέμματα μέσα στη φύση, 

παρέχοντας δραστηριότητες στο υγρό στοιχείο (πισίνα, θάλασ-

σα) με εκατοντάδες κατασκηνωτές/τριες και με γρήγορους κα-

θημερινούς ρυθμούς. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα παιδιά να 

χάνουν ή να ξεχνούν τα αντικείμενα τους σε διάφορα σημεία 

της κατασκήνωσης. Καλό είναι να αποφεύγετε να δίνετε στα 

παιδιά σας αντικείμενα αξίας (ακριβά αξεσουάρ, κοσμήματα, 

tablet, κινητά τελευταίας τεχνολογίας, υπολογιστές).  Παρόλα 

αυτά, αν επιμένετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κατασκήνωση 

δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά. Να επιση-

μανθεί πως η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται ελεύθερα 

στους χώρους της κατασκήνωσης. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα 

ελεύθερης  πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε συγκεκριμένες τοπο-

θεσίες. Σε κάθε περίπτωση προτρέπουμε τους κατασκηνωτές να 

αποφεύγουν την χρήση των κινητών τηλεφώνων έτσι ώστε να 

μην απομονώνονται και να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα 

της κατασκηνωτικής ζωής.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΚΑΤ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η κατασκήνωση είναι συμβεβλημένη με αρκετά ασφαλιστικά 

ταμεία εργαζομένων. Αναζητήστε τη λίστα με τα ταμεία στον 

επίσημο ιστότοπο της Τσαφ Τσουφ (www.tsaftsouf.gr). Η δια-

δικασία που ακολουθείται διαφέρει από ταμείο σε ταμείο. 

Επικοινωνήστε με τα αντίστοιχα τμήματα των ταμείων εγκαί-

ρως και ακολουθείστε τη διαδικασία που σας περιγράφουν. Η 

εγγραφή του παιδιού σας στο ταμείο δε σημαίνει εγγραφή 

του παιδιού σας και στην κατασκήνωση. Επισκευτείτε την επί-

σημη ιστοσελίδα την κατασκήνωσης tsaftsouf.gr για την ηλε-

κτρονική εγγραφή του παιδιού σας , στην κατασκηνωτική πε-

ρίοδο που επιθυμείτε. Ενημερωθείτε από τον επίσημο ιστότο-

πο και τα social media της Τσαφ Τσουφ για την έναρξη των 

εγγραφών. Σε περίπτωση που ακυρώσετε για οποιοδήποτε 

λόγο τη συμμετοχή του παιδιού σας, παρακαλούμε να μας 

ενημερώστε έγκαιρα, έτσι ώστε να παραχωρήσουμε τη θέση 

σε κάποιον άλλο υποψήφιο/α κατασκηνωτή/τρια.  
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Τα περισσότερα συνεργαζόμενα ταμεία με την εγγραφή του 

παιδιού σας, δημιουργούν την κάρτα κατασκηνωτή/τριας. Η 

κάρτα αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί στην γραμματεία της 

κατασκήνωσης με την άφιξη του παιδιού σας. Κάποια από τα 

ταμεία στέλνουν τις κάρτες κατασκηνωτών ταχυδρομικώς, 

χωρίς τη μεσολάβηση των γονέων. Να επισκέπτεστε συχνά τον 

ιστότοπο της κατασκήνωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας. Παράλληλα, 

με τα ταμεία των εργαζομένων η κατασκήνωση φιλοξενεί κα-

τασκηνωτές/τριες με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε 

έγκαιρα για το πρόγραμμα, τα κριτήρια συμμετοχής και τις 

ημερομηνίες υποβολής από την σελίδα του ΟΑΕΔ αλλά και τον 

ιστότοπο της κατασκήνωσης. Ακολουθήστε σχολαστικά, βήμα 

προς βήμα, τις οδηγίες και συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που απαιτούνται. Αξίζει να σημειωθεί πως τα κατα-

σκηνωτικά προγράμματα των ταμείων καθώς και το πρόγραμ-

μα του ΟΑΕΔ  διαρκούν 15 ημέρες. 
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Πέρα από τα επιδοτούμενα κατασκηνωτικά προγράμματα τα 

παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση καλύπτο-

ντας τα έξοδα διαμονής ιδιωτικά. Ενημερωθείτε από την γραμ-

ματεία της κατασκήνωσης για τον επίσημο τιμοκατάλογο της, 

αλλά και για τις προσφορές της χρονιάς ή τα οικογενειακά 

πακέτα. Τα κατασκηνωτικά προγράμματα μπορούν να λάβουν 

χώρα καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε χρονικές περιό-

δους που ορίζει η κατασκήνωση. Ενημερωθείτε από τον επί-

σημο ιστότοπο της Τσαφ Τσουφ για την ημερομηνία έναρξης 

των εγγραφών και κάντε άμεσα την εγγραφή σας στην κατα-

σκηνωτική περίοδο που επιθυμείτε.  

ΙΔΙΩΤΕΣ 
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Ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής και εξόφλησης των 

κατασκηνωτικών εξόδων από την γραμματεία της κατασκήνω-

σης. Φροντίστε να εξοφλήσετε το τελικό ποσό πριν την άφιξη 

του παιδιού σας στην κατασκήνωση.  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η κατασκήνωση διαθέτει σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με 

δυνατότητα σύνδεσης των εξωτερικών γραμμών στα βαγόνια 

διαμονής των κατασκηνωτών/τριών. Η καταλληλότερη ώρα 

για να τηλεφωνήσετε και να επικοινωνήσετε με τους/τις κατα-

σκηνωτές/τριες είναι η ώρα κοινής ησυχίας (15.00 με 17.00). 

Τις υπόλοιπες ώρες τα παιδιά συνήθως λαμβάνουν μέρος σε  

οργανωμένες δραστηριότητες και δεν βρίσκονται στα βαγόνια 

τους. Καλώντας σε έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς της 

κατασκήνωσης θα ακούσετε ένα προ-ηχογραφημμένο μήνυμα 

το οποίο σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε (αν και εφόσον 

το γνωρίζετε) τον αριθμό του βαγονιού που διαμένει το παιδί 

σας. Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό του βαγονιού θα συνομιλή-

σετε με το τηλεφωνικό κέντρο της κατασκήνωσης, το οποίο 

και θα σας συνδέσει με το αντίστοιχο βαγόνι.  
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Καλό θα είναι η πρώτη επικοινωνία με το παιδί σας να γίνει 

μετά την τρίτη ημέρα, έτσι ώστε να δώσουμε τον απαραίτητο 

χρόνο προσαρμογής στο παιδί. Σε κάθε περίπτωση θα σας 

παρακαλούσαμε η επικοινωνία με τα παιδιά σας να είναι σύ-

ντομη (να μην υπερβαίνουν τα 5λεπτά) ώστε να ελευθερώνο-

νται οι γραμμές και να δίνεται η δυνατότητα σε  περισσότερα 

παιδιά να συνομιλούν με τους γονείς τους. Σε περίπτωση που 

οι γραμμές είναι κατειλημμένες ή για οποιοδήποτε λόγο δεν 

μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το παιδί σας, αφήστε 

μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο ή ζητήστε να σας συνδέσουν 

με το αρχηγείο.  Η χρήση των κινητών τηλεφώνων όπως ανα-

φέραμε παραπάνω είναι ελεύθερη. Όλα τα βαγόνια διαμονής 

διαθέτουν χαμηλής τάσης ρεύμα (ακίνδυνο) και τα παιδιά 

μπορούν να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα καθόλη τη 

διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.  
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Μπορείτε να επισκεφθείτε τα παιδιά στην κατασκήνωση μια 

εβδομάδα μετά την άφιξη τους. Η μια εβδομάδα είναι εξαιρε-

τικά σημαντικός χρόνος για την προσαρμογή και την ομαλή 

ένταξη του παιδιού στην κατασκηνωτική ζωή. Σας παρακαλού-

με να το τηρήσετε με ευλάβεια. Οι μέρες και ώρες επισκεπτη-

ρίου είναι κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10:00 εώς 20:00. Τις 

υπόλοιπες μέρες δεν υπάρχει επισκεπτήριο.  Το επισκεπτήριο 

περιορίζεται στο  χώρο του κυλικείου. Δεν επιτρέπεται η είσο-

δος γονέων ή επισκεπτών/τριών σε χώρους διαμονής, εστία-

σης, κοινόχρηστους χώρους κτλ. Με την είσοδο σας στην κατα-

σκήνωση, κατευθυνθείτε στο βαγόνι της γραμματείας και ενη-

μερώστε για την άφιξή σας.  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 

Βάση της εγκυκλίου , παράγραφός Β' βασικές αρχές. Δεν 

επιτρέπεται το επισκεπτήριο γονέων/ κηδεμόνα  παρά 

μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. στις περιπτώσεις αυτές 

μπορεί να έρχεται μόνο έναν γονέας/κηδεμόνας για κάθε 

κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για 

σύντομο  
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Αν επισκέπτεστε την κατασκήνωση με ανήλικα παιδιά ηλικίας 

6 έως 16 ετών, θα σας ζητηθεί στην είσοδο να φορέσουν ειδι-

κά βραχιολάκια μιας χρήσης, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από 

τους υπόλοιπους/ες κατασκηνωτές/τριες. Ζητήστε να γίνει 

ανακοίνωση στα μεγάφωνα της κατασκήνωσης. Αν το παιδί 

σας την ώρα επίσκεψης είναι στην θάλασσα, θα πρέπει να 

περιμένετε να επιστρέψει στην κατασκήνωση για να το συνα-

ντήσετε (το μπάνιο στην θάλασσα διαρκεί περίπου μια ώρα). 

Σε  περίπτωση που το παιδί σας την ώρα της επίσκεψης έχει 

προγραμματισμένες δραστηριότητες, ζητήστε να ενημερωθεί-

τε ποια είναι η αντίστοιχη δραστηριότητα και τι ώρα θα ολο-

κληρωθεί. Θα σας παρακαλούσαμε να μη διακόπτετε τις οργα-

νωμένες δραστηριότητες των παιδιών σας. Περιμένετε με υ-

πομονή στο χώρο επίσκεψης για να τα συναντήσετε. Η επίσκε-

ψή σας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταράσσει την 

κατασκηνωτική ζωή. Δεν υπάρχει μέγιστος χρόνος παραμονής 

στο επισκεπτήριο, αλλά προτείνεται να είναι όσο το δυνατόν 

πιο σύντομη, έτσι ώστε να μην επηρεάζει την ομαλή κατασκη-

νωτική ζωή του παιδιού. Η είσοδος στην κατασκήνωση με ζώα 

συντροφιάς επιτρέπεται αρκεί οι ιδιοκτήτες να συμβαδίζουν 

με τους όρους που προβλέπει ο νόμος Ν3170/2003. Ο/Η ιδιο-

κτήτης/τρια καλείται να κρατά το σκύλο δεμένο, να βρίσκεται 

σε κοντινή απόσταση από αυτό (κοντό λουρί) και να συνοδεύ-

εται με βιβλιάριο υγείας.  
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ΑΔΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ 

Οι έξοδοι των κατασκηνωτών/τριων ξεκινούν μετά τη συμπλή-

ρωση μιας εβδομαδας (6  διανυκτερεύσεις). Ο παραπάνω χρό-

νος απαιτείται για την ομαλή ένταξη του παιδιού σας στην 

κατασκηνωτική ζωή και σας παρακαλούμε να τον τηρήσετε. 

Από τη στιγμή που εισέρχεστε στον κατασκηνωτικό χώρο, κα-

τευθυνθείτε στη γραμματεία και ζητήστε να καλέσουν το παιδί 

σας. Για να βγείτε με το παιδί σας έξω από τον κατασκηνωτικό 

χώρο, είναι αναγκαία η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του 

Ν.1599/1986 με απαραίτητη την επίδειξη της αστυνομικής σας 

ταυτότητας ή του διπλώματος οδήγησης. Σε περίπτωση που 

δεν έχετε κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δυστυχώς δε θα 

μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Αν κάποιος 

συγγενής ή οικογενειακός φίλος θελήσει να πάρει τα παιδιά 

για έξοδο με τη συναίνεση σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

έχει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από έναν από τους δύο 

γονείς, θεωρημένη από κάποια κρατική δομή για το γνήσιο 

της υπογραφής. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορέσουμε να 

ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.  
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Οι έξοδοι των κατασκηνωτών  καλό είναι να είναι ολιγόωρες 

( 5- 6 ώρες το ανώτερο). Τα παιδιά που έχουν πάρει έξοδο θα 

πρέπει υποχρεωτικά να επιστρέφουν στην κατασκήνωση πριν 

το βραδινό φαγητό (πριν τις 20.00 το απόγευμα). Για οποιαδή-

ποτε εξαίρεση παρακαλούμε ενημερώστε έγκαιρα την γραμ-

ματεία. Σε περίπτωση διαζευμένων ή εν διαστάσει γονέων, 

ισχύει ό,τι έχει προαναφερθεί στην παράγραφο σχετικά με την 

επιμέλεια των παιδιών. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία 

στην γραμματεία θα σας δοθεί ένα χαρτί με την ένδειξη 

«εγκρίθηκε» το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε παιδί που έχει την 

άδεια εξόδου από την κατασκήνωση. Το/α χαρτί/α τα επιδει-

κνύετε στον φύλακα της πύλης για να σας επιτρέψει να πάρε-

τε το/τα παιδί/ιά σας, εκτός κατασκήνωσης. Αντίστοιχα, με την 

επιστροφή σας στην κατασκήνωση κατευθυνθείτε και πάλι 

στην γραμματεία και ενημερώστε για την επιστροφή σας.  

Δεν επιτρέπονται οι  μετακινήσεις κατασκηνωτών έκτος 

κατασκήνωσης πάρα μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, 

(θέματα υγείας, εξετάσεων) και πάντα σε συνεννόηση με 

την κατασκήνωση 
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ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

Η κατασκήνωση μας ακολουθεί μια πολιτική η οποία δεν εν-

θαρρύνει άδειες για διανυκτερεύσεις κατασκηνωτών/τριών. Η 

εμπειρία έχει δείξει οτι οι κατασκηνωτές/τριες που επιστρέ-

φουν από διανυκτερεύσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

μετέπειτα κατασκηνωτική τους πορεία. Αποφύγετε, στο μέτρο 

του εφικτού, να ζητήσετε άδεια για διανυκτέρευση. Σε κάθε 

περίπτωση αν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείτε να αποφύ-

γετε ( π.χ προγραμματισμένη συμμετοχή σε αθλητικές ή κοι-

νωνικές δραστηριότητες), ενημερώστε εκ των προτέρων τη 

γραμματεία της κατασκήνωσης (τις προηγούμενες ημέρες ή 

κατά την εγγραφή του παιδιού). Ο/Η κατασκηνωτής/τρια είναι 

καλό να ενημερώσει και τα στελέχη της κατασκήνωσης 

(ομαδάρχη/ισσα, κοινοτάρχη/ισσα) για τη διανυκτέρευση. Για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άδειας θα χρειαστεί και 

πάλι συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 με τη 

διαδικασία και τους όρους που έχουμε περιγράψει στην ενό-

τητα «άδεια για έξοδο κατασκηνωτών/τριών».  
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ΠΡΟΩΡΗ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Υπάρχουν φορές που οι κατασκηνωτές/τριες εκφράζουν την 

επιθυμία να αποχωρήσουν πριν από την προγραμματισμένη 

για αυτούς/ες ημέρα αποχώρησης. Οι αιτίες ποικίλουν από 

ηλικία σε ηλικία. Οι συχνότερες είναι συνήθως η νοσταλγία 

του οικογενειακού περιβάλλοντος, η αναζήτηση αγαπημένων 

τους προσώπων,  η προσκόλληση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Πιθανόν τα παιδιά να εκφράσουν αυτή την επιθυμία, με τις 

πρώτες τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί σας. Αν διαπιστώσετε 

κάτι τέτοιο, καλό είναι να ζητήσετε να μιλήσετε άμεσα με κά-

ποιο στέλεχος του αρχηγείου (κοινοτάρχη/ισσα ή υπαρχηγό)  

αναφέροντας το και ζητώντας να ενισχύσει το παιδί ενθαρρύ-

νοντάς το να παραμείνει. Αν το παιδί επιμένει να αποχωρήσει 

από την κατασκήνωση τότε πρέπει να έρθετε να το παραλάβε-

τε με ιδιωτικά μέσα. Η κατασκήνωση παρέχει ιδιωτικά λεωφο-

ρεία την πρώτη και την τελευταία ημέρα της κατασκηνωτικής 

περιόδου. Ως τελευταία ημέρα της περιόδου ορίζεται η 15η.  
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Για την διαδικασία της πρόωρης αποχώρησης σημειώστε τα 

εξής: α) η αποχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ ‘ολη 

την διάρκεια της μέρας εκτός από τις ώρες κοινής ησυχίας 

15:00-17:00 και όχι μετά τις 21:00. Σε έκτακτές περιπτώσεις  

παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία. β) με την 

είσοδο σας στην κατασκήνωση κατευθύνεστε στην γραμματεί-

α και ενημερώστε για την αποχώρηση του παιδιού σας, γ) ζη-

τήστε να συνομιλήσετε με στελέχη του αρχηγείου αν και εφό-

σον θελήσετε να αποκτήσετε την κατασκηνωτική εικόνα του 

παιδιού σας, δ) δεν επιτρέπεται η είσοδος σας στην περιοχή 

διαμονής των κατασκηνωτών, ε) αν και εφόσον τελικά αποφα-

σίσετε να αποχωρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν έχει 

ξεχάσει κάποιο από τα προσωπικά του αντικείμενα, ζ) επι-

σκεφθείτε το λογιστήριο της κατασκήνωσης για τυχόν οικονο-

μικές εκκρεμότητες και στ) ενημερωθείτε από την τράπεζα της 

κατασκήνωσης για πιθανόν υπόλοιπο που υπάρχει και εφόσον 

υπάρχει κάνετε άμεσα την ανάληψη.  

Αν το παιδί σας συμμετέχει σε κάποιο επιδοτούμενο κατασκη-

νωτικό πρόγραμμα, θα χρειαστεί να διεκπεραιώσετε συγκεκρι-

μένη διαδικασία που θα σας υποδείξουν από την γραμματεία 

της κατασκήνωσης. Τη διαδικασία αποχώρησης πραγματο-

ποιεί ο ωφελούμενος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα γονέας. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν αυστηρά όσα αναφέρονται στην 

ενότητα «άδεια για έξοδο κατασκηνωτή». Η διαδικασία τε-

λειώνει αν και εφόσον από την γραμματεία σας δώσουν το 

χαρτί με την ένδειξη «εγκρίθηκε» το οποίο παραδίδεται στον 
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Η αποχώρηση των κατασκηνωτών/τριων πραγματοποιείται με 

επαγγελματικά μισθωμένα λεωφορεία, τα οποία πληρούν 

όλες τις προδιαγραφές για μεταφορές μαθητικού πληθυσμού. 

Η αποχώρηση των κατασκηνωτών/τριών γίνεται την 15η ημέ-

ρα, με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου και η υπηρεσία 

προσφέρεται δωρεάν, εαν το δρομολόγιο εγκριθεί από την 

διεύθυνση. Η διεύθυνση της κατασκήνωσης μπορεί να κρίνει 

και να οργανώσει δρομολόγια νωρίτερα της επίσημης λήξης 

της κατασκηνωτικής περιόδου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία  δεν 

είναι απαραίτητα δωρεάν και η συμμετοχή των παιδιών είναι 

προαιρετική. Δύο ημέρες πριν την αποχώρηση των παιδιών, 

τα παιδιά ενημερώνονται για όλες τις πρακτικές πληροφορίες 

(ώρα αναχώρησης από την κατασκήνωση, ώρα και σημείο 

άφιξης στις κατά τόπους πόλεις).  
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Την ακριβή ώρα και σημείο άφιξης μπορείτε να το πληροφο-

ρηθείτε τηλεφωνικώς από την γραμματεία της κατασκήνωσης. 

Σε κάθε λεωφορείο υπάρχει πάντα υπεύθυνος/η συνοδός της 

κατασκήνωσης. Σας παρακαλούμε πολύ, να βρίσκεστε τουλά-

χιστον 15 λεπτά νωρίτερα από  το προγραμματισμένο ραντε-

βού άφιξης των λεωφορείων στην πόλη σας. Οποιαδήποτε 

αναίτια δική σας καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει σημαντι-

κά το ωράριο των επόμενων στάσεων του λεωφορείου και για 

αυτό η συνέπεια στην ώρα άφιξης και παραλαβής των κατα-

σκηνωτών/τριών κρίνεται εξαιρετικά σημαντική.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται η αποχώρηση των 

κατασκηνωτών με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο  
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Οι κατασκηνωτές/τριες καλούνται να αποχωρήσουν από την 

κατασκήνωση την ημέρα της επίσημης λήξης πριν τις 11 το 

πρωί. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πραγματοποι-

ήσετε την αποχώρηση στην προαναφερθείσα ώρα, σας παρα-

καλούμε ενημερώστε έγκαιρα την γραμματεία της κατασκήνω-

σης, ώστε το παιδί σας να τύχει της φροντίδας μας. Η διαδικα-

σία που πρέπει να ακολουθηθεί, περιγράφεται με κάθε λεπτο-

μέρεια στην ενότητα πρόωρη αποχώρηση κατασκηνωτών/

τριών.  
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Με την εγγραφή του παιδιού σας στην κατασκήνωση θα πρέ-

πει να γνωρίζετε ότι κυρίως για αναμνηστικούς λόγους, οι διά-

φορες κατασκηνωτικές στιγμές φωτογραφίζονται ή μαγνητο-

σκοπούνται. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αναρτώνται στα 

κοινωνικά δίκτυα της κατασκήνωσης με σκοπό να συντροφεύ-

ουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες κατά τη διάρκεια του χειμώ-

να. Το συγκεκριμένο υλικό δεν θίγει προσωπικά δεδομένα, 

όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί σας, για 

παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας , το τηλέφωνο 

κ.ο.κ, σύμφωνα πάντα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού χαρακτήρα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο απο-

τελούν πνευματικό υλικό της κατασκήνωσης και οποιαδήποτε 

αναπαραγωγή από τρίτους χρειάζεται την γραπτή έγκριση της.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
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Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 

Η κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ ζει και το χειμώνα μέσα από 

οργανωμένες δράσεις που πραγματοποιούν τα στελέχη της. 

Τα παιδιά σας μπορούν να πληροφορηθούν για τις ημερομηνί-

ες των δράσεων αλλά και τους τρόπους συμμετοχής μέσα από 

τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων που διατηρεί η 

κατασκήνωση (facebook, instangram, youtube, twitter).  Συ-

γκεκριμένα :  

 

Επίσημος ιστότοπος: www.tsaftsouf.gr 

Επίσησμη σελίδα στο facebook: facebook.com/tsaftsouf.gr  

Επίσημη σελίδα στο  instagram: instagram.com/tsaf_tsouf 

Eπίσημο κανάλι στο youtube: youtube.com/TsafTsoufCamp  

Επίσημη σελίδα στο twitter: twitter.com/TsafTsouf_Camp  

 

Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά ηλε-

κτρονικά μηνύματα της κατασκήνωσης μας, δηλώστε την προ-

σωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στην επίσημη ιστοσελίδα 

της κατασκήνωσης.  
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Επιμέλεια Κειμένου: 

Ηλιάνα Τέντσου 
Όλγα Κυριακίδου 

Σχεδιασμός Εντύπου: 

               Harhas.com 

Συγγραφή Οδηγού: 

Γιώργος Γεωργιάδης 

Το παρόν έντυπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της 
«ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Α.Ε.»  

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομέ-
νου του εντύπου με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς 
η πηγή ως «tsaftsouf.gr» συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) 

που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στον αντίστοιχο 
ιστότοπο tsaftsouf.gr 
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98o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Καβάλας 
25940 31400 info@tsaftsouf.gr  

www.tsaftsouf.gr  

ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
εΣΕΝΑ ΘΑ ΖΗΤΩ 


