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Ειςαγωγι
Θ καταςκινωςθ αποτελεί μια μικρι κοινωνία, θ οποίαβαςίηεται ςε κανόνεσ που ςτόχο
ζχουν τθν αποτελεςματικι τθσ λειτουργία και τθν ευθμερία όλων όςων δρουν ανάμεςα
τθσ. Οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να ςζβονται τουσ κανονιςμοφσ τθσ καταςκινωςθσ
ϊςτε θ διαμονι τουσ να είναι όςο τον δυνατόν πιο αςφαλισ και ευχάριςτθ.

υμπεριφορά ςτθν καταςκινωςθ:










Οι καταςκθνωτζσ/-τριεσ οφείλουν να ςζβονται και να προςτατεφουν τα δικαιϊματα
όλων των ατόμων που ηουν ςτθν καταςκινωςθ.
Θ καταςκινωςθ δεν αποδζχεται ςυμπεριφορζσ ςωματικισ-λεκτικισ βίασ, ςεξιςμοφ,
ρατςιςμοφ, κρθςκευτικϊν διακρίςεων και κάκε προςβολι τθσ ανκρϊπινθσ
αξιοπρζπειασ. ε περίπτωςθ που ζνασ/μία καταςκθνωτισ/τρια δεν μπορζςει να
ςυμβαδίςει με αυτι τθ φιλοςοφία τθσ καταςκινωςθσ υπάρχει θ πικανότθτα
απομάκρυνςισ του/τθσ.
υςτινεται να αποφεφγεται θ χριςθ απρεπϊν εκφράςεων, χαρακτθριςμϊν και
χειρονομιϊν.
Οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να ςζβονται και να προςτατεφουν τισ
εγκαταςτάςεισ και τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ καταςκινωςθσ.
Δεν επιτρζπεται θ ςφναψθ ερωτικϊν ςχζςεων μεταξφ των καταςκθνωτϊν/τριϊν.
Απαγορεφεται θ ςφναψθ ερωτικϊν ςχζςεων μεταξφ καταςκθνωτϊν/τριϊν και
εργαηομζνων τθσ καταςκινωςθσ.
Απαγορεφεται το κάπνιςμα, θ κατοχι και κατανάλωςθ αλκοόλ.
Δεν επιτρζπεται θ λιψθ και θ δθμοςιοποίθςθ βίντεο/φωτογραφικοφ υλικοφ που
απεικονίηει άλλουσ καταςκθνωτζσ/τριεσ, χωρίσ πρωτίςτωσ να ζχουν λάβει τθ
ςυναίνεςθ και τθ ςυγκατάκεςθ τουσ.

τελζχθ
Θ καταςκινωςθ είναι ζνα μζροσ που φιλοξενεί εκατοντάδεσ παιδιά κάκε καλοκαίρι.
Τπεφκυνοι για τθν αςφάλεια, τθ φροντίδα και τθν ευθμερία αυτϊν των παιδιϊν είναι τα
ςτελζχθ τθσ καταςκινωςθσ.
Ομαδάρχθσ/ιςςα: Όλα τα παιδιά ςτθν καταςκινωςθ μζνουν ςε ειδικά διαμορφωμζνα
βαγόνια ςε ομάδεσ των 8-12 παιδιϊν ανάλογα με το φφλο και τθν θλικία τουσ. υντονιςτισ
ςε κάκε βαγόνι είναι ο/θ ομαδάρχθσ/ιςςα, ο/θ οποίοσ/α μζνει ςτο ίδιο βαγόνι με τα
παιδιά, τα ςυνοδεφειςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και τα ενκαρρφνει να ςυμμετζχουν ςε
αυτζσ. Ακόμα, φροντίηει για τθν ομαλι λειτουργία τθσ ομάδασ των παιδιϊν και
ενθμερϊνειτα υπόλοιπα ςτελζχθ του αρχθγείου για τθν πορεία τθσ καταςκθνωτικισ ηωισ.
Κοινοτάρχθσ/ιςςα: Εκτόσ από τον διαχωριςμό ςτα βαγόνια, τα παιδιά ςτθν καταςκινωςθ
μοιράηονται και ςτισ λεγόμενεσ «κοινότθτεσ» που αποτελοφν μεγάλεσ ομάδεσ παιδιϊν
κοντινισ
θλικίασ.
υντονιςτζσ
κάκε
κοινότθτασ
είναι
οι
κοινοτάρχεσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα κάκε κοινοτάρχθσ/ιςςα είναι υπεφκυνοσ/θ για ζναν αρικμό βαγονιϊν.
Είναι τα ςτελζχθ που υποςτθρίηουν τουσ ομαδάρχεσ, ςυντονίηουν το κακθμερινό
πρόγραμμα, επιβλζπουν τθ ςωςτι λειτουργία του και επικοινωνοφν με το αρχθγείο. Θ κάκε
κοινότθτα ςτθν καταςκινωςθ διακζτει δφο, ι και τρεισ κοινοτάρχεσ.
Τπαρχθγόσ:Οι υπαρχθγοί είναι ζμπειρα ςτελζχθ τθσ καταςκινωςθσ που είναι κοντά ςτουσ
καταςκθνωτζσ αλλά και τουσ γονείσ.Ο/Θ υπαρχθγόσ είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν ομαλι
λειτουργία μίασ, ι και παραπάνω κοινοτιτων. υνεργάηεται κακθμερινά με τουσ
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κοινοτάρχεσ και τουσ ομαδάρχεσ, ςυντονίηει το ζργο τουσ, τουσ ςυμβουλεφει και
βοθκάςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων/προβλθμάτων. Μεριμνά για τθ διαμόρφωςθ του
προγράμματοσ δραςτθριοτιτων των παιδιϊν, ςυνομιλεί κακθμερινά με τον αρχθγό τθσ
καταςκινωςθσ και παραμζνει ςτθ διάκεςθ των γονζων για οποιοδιποτε κζμα προκφψει.
Αρχθγόσ: Ο/Θ αρχθγόσ είναι υπεφκυνοσ/θ για το καταςκθνωτικό πρόγραμμα, τθν αςφάλεια
και τθν ευθμερία όλων των καταςκθνωτϊν και των ςτελεχϊν τθσ καταςκινωςθσ. Είναι
εκείνοσ/θ που είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία τθσ
καταςκινωςθσ και φροντίηει για τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ που
αφοροφν τθν κακθμερινότθτα, ενϊ βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία και επικοινωνία με
όλα τα ςτελζχθ τθσ καταςκινωςθσ, τθ διεφκυνςθ και το υπόλοιπό προςωπικό.
Πζρα από τουσ ομαδάρχεσ, τουσ κοινοτάρχεσ, τουσ υπαρχθγοφσ και τον/τθν αρχθγό θ
καταςκινωςθ διακζτει επίςθσ ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικόκακϊσκαι ψυχολόγο, οι
οποίοι μεριμνοφν για τθν ςωματικι και ψυχικι υγεία των καταςκθνωτϊν/τριϊν και των
ςτελεχϊν.Επιπλζον, θ καταςκινωςθ ζχει ςτο δυναμικό τθσ, ςτελζχθ που εργάηονται ςτθ
γραμματεία, το κυλικείο, τθν αποκικθ, τα μαγειρεία, τον τομζα τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ,
τθν κακαριότθτασ, τθ φφλαξθ, κακϊσ επίςθσναυαγοςϊςτεσ καιειδικά ςτελζχθ που
οργανϊνουν και επιβλζπουν ακλθτικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ.
Θ επιτυχία τθσ καταςκινωςθσ βαςίηεται τόςο ςτθν καλι ςυνεργαςία όλων των
εργαηομζνων μεταξφ τουσ, όςο και ςτθν καλι ςυνεργαςία των ςτελεχϊν και των
καταςκθνωτϊν/τριων.



Είναι απαραίτθτο, όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ να ζχουν καλι ςυνεργαςία με τα
ςτελζχθ τθσ καταςκινωςθσ, να ςζβονται και να ακολουκοφν τισ υποδείξεισ τουσ
ιδιαίτερα ςε ό,τι ζχει να κάνει με τθν αςφάλειά τουσ.
Είναι πολφ ςθμαντικό οι καταςκθνωτζσ/τριεσ να απευκφνονται ςτον/ςτθν:
ομαδάρχθ/ ομαδάρχιςςα, κοινοτάρχθ/ κοινοτάρχιςςα, υπαρχθγό, αρχθγό, αλλά και
ςτον/ςτθν γιατρό/ ψυχολόγο για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν κατά τθ
διαμονι τουσ ςτθν καταςκινωςθ.

Χϊροι Διαμονισ Καταςκθνωτϊν:
Θ ονομαςία τθσ καταςκινωςθσ ΣςαφΣςουφ προζκυψε από τα βαγονάκια, τα οποία
αποτελοφν τουσ χϊρουσ διαμονισ των καταςκθνωτϊν/τριων.Σα βαγονάκια είναι
τοποκετθμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να δθμιουργοφν κοινότθτεσ, χωριςμζνεσ ανά θλικία
με χϊρουσ για κοινωνικοποίθςθ, παιχνίδι και χαλάρωςθ κάτω από τθν ςκιά των δζντρων.
 Όλοι οι καταςκθνωτζσ/-τριεσ που διαμζνουν ςτο ίδιο βαγόνι οφείλουν να ςζβονται
και να προςτατεφουν τθν ιδιωτικότθτα των ςυγκατοίκων τουσ.
 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ προςωπικϊν αντικειμζνων χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του
ιδιοκτιτθ/τριασ.
 υςτινεται ςτουσ καταςκθνωτζσ να μθν φζρνουνςτθν καταςκινωςθ:
α. αντικείμενα αξίασ, όπωσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, κινθτά τθλζφωνα, κοςμιματα,
ενδφματα και υποδιματα αξίασ, θχεία ι άλλεσ μικροςυςκευζσ. Θ καταςκινωςθ δε
φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι φκοράσ προςωπικϊν αντικειμζνων.
β. μεγάλα χρθματικά ποςά. Για τθ φφλαξθ των χρθμάτων λειτουργεί τράπεηα
καταςκθνωτϊν.
 Απαγορεφεται θ αποκικευςθ φαρμακευτικϊν και παραφαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων ςτουσ χϊρουσ διαμονισ των καταςκθνωτϊν/τριων. Θ φφλαξθ τζτοιου
είδουσ προϊόντων γίνεται ςτο ιατρείο τθσ καταςκινωςθσ και θ λιψθ τουσ γίνεται
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μετθ φροντίδα του γιατροφ τθσ καταςκινωςθσ ζπειτα από ςυνεννόθςθ με
τονγονζα/κθδεμόνα.
Απαγορεφεται θ αποκικευςθ και κατανάλωςθ ςυςκευαςμζνων ι μθ τροφίμων
μζςα ςτο χϊρο διαμονισ των καταςκθνωτϊν/τριϊν.
Όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να μεριμνοφν για τθν τακτοποίθςθ και
φφλαξθτων προςωπικϊν τουσ αντικειμζνων και τθν κακαριότθτα του χϊρου
διαμονισ τουσ.
Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ διαμονισ άλλων καταςκθνωτϊν/τριϊν
διαφορετικοφ φφλου.
Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ διαμονισ άλλων καταςκθνωτϊν/τριϊν,
ιδίου φφλου κατά τθ διάρκεια τθσ απουςίασ τουσ ι χωρίσ αιτία.

Κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ:
Πζρα από τουσ χϊρουσ διαμονισ των καταςκθνωτϊν/τριων, θ καταςκινωςθ διακζτει και
κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ.
 Όλοι οι καταςκθνωτζσ οφείλουν να ςζβονται τουσ κοινόχρθςτεσ χϊρουσ
 Όλοι οι καταςκθνωτζσ κα πρζπει να διατθροφν τισ κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ
κακαρζσ και να φροντίηουν για τθ ορκι τουσ χριςθ.
Οι εγκαταςτάςεισ υγιεινισ είναι διαμορφωμζνεσ και χωριςμζνεσ αναλόγωσ με το φφλο. Οι
καταςκθνωτζσ είναι υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ που απευκφνονται
ςτο φφλο τουσ.
 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε εγκαταςτάςεισ υγιεινισ διαφορετικοφ φφλου.
 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κινθτοφ και άλλου οπτικοακουςτικοφ μζςου ςτουσ χϊρουσ
υγιεινισ.
 Δεν επιτρζπεται θ από κοινοφ χριςθ των χϊρων υγιεινισ.
Ο ςεβαςμόσ για τθ φφςθ και θ ανάπτυξθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ αποτελεί προτεραιότθτά
μασ. Οι καταςκθνωτζσ οφείλουν να ςζβονται και να προςτατεφουν το φυςικό περιβάλλον
του καταςκθνωτικοφ χϊρου.

Τγιεινι & Αςφάλεια:
Για τθν αςφάλεια όλων των ανκρϊπων που ηουν ςε αυτι, θ καταςκινωςθ διακζτει πλιρθ
περίφραξθ και 24ωρθ φφλαξθ από ειδικό προςωπικό. Επιπλζον, δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ
ςτθν κακαριότθτα και τθν υγιεινι όλων των χϊρων και των εγκαταςτάςεων. Θ διατιρθςθ
τθσ κακαριότθτασ είναι ευκφνθ τόςο του προςωπικοφ, όςο και των καταςκθνωτϊν.
 Όλοι οι καταςκθνωτζσ/-τριεσ οφείλουν να διατθροφν κακαροφσ χϊρουσ τθσ
καταςκινωςθσ και να χρθςιμοποιοφν ςυνετά όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ.
 Όλοι/όλεσ οι καταςκθνωτζσ/-τριεσ οφείλουν να μεριμνοφν για τθν προςωπικι τουσ
υγιεινι (τακτικό πλφςιμο χεριϊν-ιδιαιτζρωσ πριν τα γεφματα, κακθμερινό ηεςτό
μπάνιο, πλφςθ δοντιϊν, κακαρά ροφχα κλπ.)
 Δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσαπό τθν καταςκινωςθ πζραν των οργανωμζνων εξόδων
και των εξόδων που πραγματοποιοφνται με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ.
 Απαγορεφεται θ είςοδοσ καταςκθνωτϊν/τριων ςε χϊρουσ υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ (μαγειρεία, αποκικθ, κυλικείο)
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Φαγθτό & Κυλικείο:
Θ καταςκινωςθ παρζχει κακθμερινά πλιρθ γεφματα ςε όλουσ τουσ καταςκθνωτζσ/τριεσ.
Σο μενοφ περιλαμβάνει τρία κυρίωσ γεφματα που προςφζρονται ηεςτά ςτο χϊρο τθσ
τραπεηαρίασ, κακϊσ και ςυςκευαςμζνα ενδιάμεςα ςνακ.

Ενδεικτικό Μενοφ

ΣΡΙΣΗ

ΔΕΤΣΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ
Μαρμελάδεσ, μζλι,

Χυμόσ

δθμθτριακά, γάλα,

ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ
Μουςακάσ, ςαλάτα,

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΟ
Λουκουμάσ

φροφτο

ΒΡΑΔΙΝΟ
ουτηουκάκια με
πουρζ , ςαλάτα,

τςάι

φροφτο

Μαρμελάδεσ, μζλι,

Γιαοφρτι

Αρακάσ, πατάτεσ,

Παγωτό

Κοτομπουκιζσ,

πραλίνα, γάλα, τςάι

φροφτων

ςαλάτα, τυρί φζτα

μακαρόνι

ΠΟΠ , φροφτο

κοφτό,ςαλάτα,

ΣΕΣΑΡΣΗ

φροφτο
Μαρμελάδεσ, μζλι,

Φαςολάκια, τυρί

Ηελζ Φροφτων

Μπιφτζκι, πίτεσ,

γκοφντα-γαλοποφλα,

φζτα ΠΟΠ, ςαλάτα,

πατάτεσ τθγανιτζσ,

γάλα, τςάι

φροφτο

φροφτο

Μαρμελάδεσ, μζλι,

ΠΕΜΠΣΗ

Κζικ

Μπουγάτςα

πραλίνα, γάλα, τςάι

Χοιρινό, κρικαράκι

Ντόνατ

ςαλάτα, φροφτο

Μακαρόνια με
ςάλτςα
καρμπονάρα ι
ναπολιτάνε, τυρί

ΑΒΒΑΣΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ

φζτα ΠΟΠ, φροφτο
Μαρμελάδεσ, μζλι,

Κουλοφρι

Καλαμαράκια,

Παγωτό

Κοτόπουλο μποφτι

δθμθτριακά, γάλα,

πατάτεσ τθγανιτζσ,

με χυλοπίτεσ,

τςάι

ςαλάτα, φροφτο

ςαλάτα, φροφτο

Μαρμελάδεσ, μζλι,

Χυμόσ

Μπριηόλεσ,

γκοφντα, αβγό,

κουςκοφσ ι ρφηι-

γάλα, τςάι

λαχανικά, ςαλάτα,

Μπιςκότα

Πίτςα, πεϊνιρλί,
Χυμόσ

ΚΤΡΙΑΚΗ

φροφτο
Μαρμελάδεσ, μζλι,

Συρόπιτα

Παςτίτςιο, ςαλάτα,

Χυμόσ

ουβλάκια,

δθμθτριακά, γάλα,

τυρί φζτα ΠΟΠ,

πατάτεσ τθγανιτζσ,

τςάι

φροφτο

τηατηίκι, φροφτο

*Αξίζει να ςημειωιεί πωσ κάιε ιδιαιτερότητα και διατροφικθ ςυνθιεια είναι απόλυτα ςεβαςτθ από
την καταςκθνωςη είτε πρόκειται για ιατρικοφσ, ιρηςκευτικοφσ λόγουσ θ απλά λόγουσ πεποίιηςησ.
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Οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να πλζνουν τα χζρια τουσ ςχολαςτικά πριν από τθν
κατανάλωςθ κάκε γεφματοσ/ςνακ, να ςζβονται τθ διαδικαςία του φαγθτοφ και να
διατθροφν κακαρό το χϊρο τθσ τραπεηαρίασ. Παράλλθλα, μζςα ςτο χϊρο τθσ
καταςκινωςθσ ςτεγάηεται και το κυλικείο, το οποίο διακζτει ςυςκευαςμζνα προϊόντα όπωσ
ςνακ, αναψυκτικά, χυμοφσ, παγωτά κλπ.
 Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ ςνακ, αναψυκτικϊν κλπ. μια ϊρα πριν από τα
κυρίωσ γεφματα (πρωινό, μεςθμεριανό, βραδινό)
 Όλοι/εσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσκα πρζπει να ακολουκοφν με ακρίβεια το
πρόγραμμα ςερβιρίςματοσ ϊςτε να απολαμβάνουν το ηεςτό φαγθτό.
 Όλοι/εσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία του
φαγθτοφ ακόμα κι αν δεν επικυμοφν να ςιτιςτοφν.
 Όλοι/εσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσοφείλουν να ςζβονται τθ διαδικαςία και τουσ
κανόνεσ του ςερβιρίςματοσ .

Θμεριςιο Πρόγραμμα - Δραςτθριότθτεσ:
Θ καταςκινωςθ διακζτει ζνα πλοφςιο και ευχάριςτο θμεριςιο πρόγραμμα
δραςτθριοτιτων. Μζςω του προγράμματοσ αυτοφ όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ ζχουν τθν
ευκαιρία να απολαφςουν ξζγνοιαςτεσ ςτιγμζσ ςτθ κάλαςςα, τθν πιςίνα, αλλά και να
ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. Μάλιςτα δίνεται μεγάλθ
ζμφαςθ και παρότρυνςθ, όλα ταπαιδιά να ςυμμετζχουν κυκλικά ςε όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ και να αποκτιςουν νζεσ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ.
Σο θμεριςιο πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ δεν αφορά μόνο τισ δραςτθριότθτεσ των
καταςκθνωτϊν/τριϊν, αλλά αποτελεί τον οδθγό με βάςθ τον οποίο λειτουργεί ςυνολικά θ
καταςκινωςθ, αφοφ μζςω του προγράμματοσ ορίηονται οι ϊρεσ του φαγθτοφ, οι ϊρεσ
ξεκοφραςθσ, ο ελεφκεροσ χρόνοσ κλπ. Είναι λοιπόν, πολφ ςθμαντικό το πρόγραμμα αυτό τα
τθρείται απ’ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που ηουν και εργάηονται ςτθν καταςκινωςθ.
Ενδεικτικό Ημεριςιο Πρόγραμμα


8:30 Ευχάριςτο πρωινό ξφπνθμα



17:05 Απογευματινό



9:00 Πρωινι γυμναςτικι



17:45 Κυκλικό πρόγραμμα



9:10 Πρωινό ςτθν τραπεηαρία

δραςτθριοτιτων ανά βαγόνι (ακλθτικζσ



9:45 Κακαριότθτα

– καλλιτεχνικζσ)



10:15 Προετοιμαςία για κάλαςςα



10:30 Πρωινό πρόγραμμα (Θάλαςςα –
πιςίνα – δθμιουργικι απαςχόλθςθ)



18:45 Ακαδθμίεσ (ελεφκερθ επιλογι
δραςτθριοτιτων)



20.00 Προετοιμαςία για βραδινό



12:30 Κακθμερινό ηεςτό ντουη



13.00 Ελεφκερθ ϊρα



20:30 Βραδινό φαγθτό



13:30 Μεςθμεριανό φαγθτό



21:15 Βραδινι ψυχαγωγία



14:15 Ελεφκερθ ϊρα



23:00 - 23:30 Υπνοσ (Ανάλογα με τθν



15:00 Ώρα κοινισ θςυχίασ




Είναι απαραίτθτο οι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ να γίνονται ςεβαςτζσ απ’ όλουσ/εσ.
Όλοι/όλεσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςυνεπείσ ςτθν ϊρα του φπνου,
ανάλογα με τθν θλικία και τισ κατευκφνςεισ των ςτελεχϊν φροντίδασ.
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Δεν επιτρζπεται θ χριςθ εξειδικευμζνων εγκαταςτάςεων (π.χ. τθσ πιςίνασ, τθσ
παιδικισ χαράσ, των γθπζδων κλπ.) ςε ϊρεσ εκτόσ του θμερθςίου προγράμματοσ
και χωρίσ επίβλεψθ.
Όλοι/όλεσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να δείχνουν ςεβαςμό και ευγενι
άμιλλα ςε όλεσ τισ ακλθτικζσ και διαγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ,
κακϊσ όλα αυτά ςτοχεφουν ςτθν ποιοτικι ψυχαγωγία και όχι ςτον ανταγωνιςμό.
Όλοι/όλεσ οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν να κάνουν ορκι χριςθ του ακλθτικοφ
και καλλιτεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ καταςκινωςθσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των
αρμόδιων ςτελεχϊν.

Θάλαςςα & Πιςίνα:
Σο θμεριςιο πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ περιλαμβάνει κακθμερινά βουτιά ςτθ
κάλαςςα ι/και τθν πιςίνα. Σθ διαδικαςία επιβλζπουν ναυαγοςϊςτεσ/ριεσ, βοθκθτικό
προςωπικό και παρζχεται για τισ δραςτθριότθτεσ ειδικόσ εξοπλιςμόσ (ςανίδεσ, ςωςίβια,
κλπ).
Θ άφιξθ ςτθ κάλαςςα και τθν πιςίνα γίνεται ανά κοινότθτεσ ςε μικρζσ ομάδεσ. Οι
καταςκθνωτζσ/-τριεσ οδθγοφνται ςτθ κάλαςςα και τθν πιςίνα με τθ ςυνοδεία των
ομαδαρχϊν και των κοινοταρχϊν τουσ. Ειδικότερα, ςχετικά με τθν πορεία προσ τθ κάλαςςα,
καταςκθνωτζσ και ςτελζχθ διαςχίηουν δρόμο (5 μζτρων) που χωρίηει τθν καταςκινωςθ από
τθ κάλαςςα. Θ μετάβαςθ γίνεται με τθν βοικεια προςωπικοφ που ρυκμίηει τθν
κυκλοφορία. Σο ίδιο ιςχφει και για τθν αποχϊρθςθ.
τθ κάλαςςα πραγματοποιείται από τα ςτελζχθ κλοιόσ αςφαλείασ ςε ςθμείο όπου τα
παιδιά μποροφν να κολυμποφν με άνεςθ και
αςφάλεια. τθν ακτι υπάρχουν
ναυαγοςϊςτεσ/ριεσπου επιβλζπουν το κολφμπι των καταςκθνωτϊν από διαφορετικά
ςθμεία. Σα παιδιά που δεν επικυμοφν να κολυμπιςουν μποροφν να ξεκουραςτοφν ςτα
ςκίαςτρα τθσ παραλίασ ι να απαςχολθκοφν με τισ δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ και
άκλθςθσ.










Κατά τθν πορεία προσ τθ κάλαςςα και τθν πιςίνα, όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ κα
πρζπει να μετακινοφνται ανά βαγόνι με τθ ςυνοδεία του ομαδάρχθ/κοινοτάρχθ
τουσ.
Κατά τθν άφιξθ ςτθ κάλαςςα και τθν πιςίνα όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ οφείλουν
να ακολουκοφν πιςτά τισ υποδείξεισ και ςυςτάςεισ των ναυαγοςωςτϊν.
Κατά τθ διάρκεια τθσ βουτιάσ ςτθ κάλαςςα κανείσ/καμία καταςκθνωτισ/τρια δεν
επιτρζπεται να απομακρυνκεί από τα προβλεπόμενα όρια που ορίηουν τα ςτελζχθ
που επιβλζπουν τθν παραλία.
Μζςα ςτο νερό δεν επιτρζπεται θ απομάκρυνςθ από τα όρια του ανκρϊπινου
κλοιοφ.
υςτινεται θ χριςθ αντθλιακοφ και καπζλου, κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν
παραλία, για τθν προςταςία από τον ιλιο.
Κατά τθ διάρκεια τθσ βουτιάσ είτε ςτθν πιςίνα, είτε ςτθ κάλαςςα απαγορεφεται
οποιοδιποτε είδοσ παιχνιδιοφ που κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια
οποιουδιποτε καταςκθνωτι/τριασ.
τθ κάλαςςα οι καταςκθνωτζσ/τριεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα
των κανό. Σα κανό διαχειρίηονται εξειδικευμζνα ειδικά ςτελζχθ, ενϊ θ βόλτα
πραγματοποιείται με τθ χριςθ κατάλλθλων ςωςίβιων πάντα υπό τθν επίβλεψθ του
ναυαγοςϊςτθ.
Οι καταςκθνωτζσ/τριεσ δεν μποροφν να δεχκοφν επιςκζπτεσ (ςυγγενείσ ι/και
φίλουσ) ςτο χϊρο τθσ παραλίασ.
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Σράπεηα:
τθν καταςκινωςθ λειτουργεί «τράπεζα» ςτθν οποία οι γονείσ και τα παιδιά μποροφν να
κατακζτουν το χαρτηιλίκι τουσ. Με αυτό το ςφςτθμα οι καταςκθνωτζσ/τριεσ διαχειρίηονται
τα χριματά τουσ με αςφάλεια και ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν κακθμερινά
«ανάληψη»ςφμφωνα με το ανϊτατο ποςό το οποίο ζχουν ορίςει οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.
Θ τράπεηα λειτουργεί κακθμερινά με ςυγκεκριμζνο ωράριο. Οι καταςκθνωτζσ οφείλουν να
τθροφν τουσ κανόνεσ λειτουργίασ, το ωράριο και τθ ςειρά προτεραιότθτασ.

Επιςκεπτιριο γονζων & Ζξοδοσ:
Όλοι οι γονείσ των καταςκθνωτϊν/τριων μποροφν να επιςκεφκοφν τα παιδιά τουσ ςτθν
καταςκινωςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ που ορίηει θ καταςκινωςθ. Σο
επιςκεπτιριο πραγματοποιείται κάκε αββατοκφριακο από τισ 10:00 ζωσ τισ 20:00.
Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ των γονζων ςτουσ χϊρουσ τθσ καταςκινωςθσ εκτόσ του χϊρου
επιςκεπτθρίου. Οι καταςκθνωτζσ οφείλουν να ςεβαςτοφν αυςτθρά το ςυγκεκριμζνο
κανόνα.Οι καταςκθνωτζσ/τριεσ επιςτρζφοντασ από ζξοδο με τουσ γονείσ οφείλουν να
ενθμερϊςουν για τθν άφιξθ τουσ τον/τθν ομαδάρχθ/ιςςα τουσ.

Θμεριςιεσ εκδρομζσ:
Θ καταςκινωςθ πραγματοποιεί κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε καταςκθνωτικισ περιόδου
εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ εκδρομζσ. Οι εκδρομζσ αυτζσ είναι προαιρετικζσ και οι
καταςκθνωτζσ ενθμερϊνονται για τισ θμερομθνίεσ και το κόςτοσ από το αρχθγείο.
 ε περίπτωςθ που κάποιοσ καταςκθνωτισ/τρια επικυμεί να ακολουκιςει ςε μια
προγραμματιςμζνθ θμεριςια εκδρομι τθσ καταςκινωςθσ, οφείλει να το δθλϊςει
ςτο αρχθγείο.
 Για τθ ςυμμετοχι ςτισ προαιρετικζσ εκδρομζσ απαραίτθτθ είναι θ ςυγκατάκεςθ του
γονζα/κθδεμόνα.
 Κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε θμεριςιασ εκδρομισ όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ
οφείλουν να τθροφν πιςτά τισ οδθγίεσ των ςυνοδϊν τουσ.

Αποχϊρθςθ από τθν καταςκινωςθ:
Θ αποχϊρθςθ των παιδιϊν από τθν καταςκινωςθ γίνεται μόνο από τουσ γονείσ, ι
κθδεμόνεσ με επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι από τρίτουσ με επικυρωμζνθ
εξουςιοδότθςθ με ςυγκεκριμζνο κείμενο και θμερομθνίεσ.Όλοι οι καταςκθνωτζσ/τριεσ πριν
από τθν αποχϊρθςι οφείλουν:
 Να μεριμνιςουν για τθν τακτοποίθςθ των προςωπικϊν τουσ αντικειμζνων.
 Να μεριμνιςουν για τθν επιςτροφι υλικϊν και εξοπλιςμοφ που ζχουν δανειςτεί
ςτα αντίςτοιχα τμιματα τθσ καταςκινωςθσ.
 Να φροντίςουν ϊςτε ο χϊροσ διαμονισ τουσ να είναι κακαρόσ.
 Να μεριμνιςουν ϊςτε να παραλάβει το υπόλοιπο χρθματικό ποςό από τθν τράπεηα
και τυχόν φάρμακα από το ιατρείο.
 Να είναι ενιμεροι για τον τρόπο και το μζςο αποχϊρθςθσ τουσ.
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