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Έντυπο εγγραφής
Κατασκηνωτικό 15νθήμερο:

Α’

Β’

Γ‘

Δ’

Ε’

Έτος:

Ονοματεπώνυμο παιδιού:
Ημερομηνία γέννησης:
Διεύθυνση κατοικίας:

Κάλαμος Αττικής, Τηλ. κατασκήνωσης: 22950 - 62215 / 62316 / 62576
Ζαλοκώστα 5, Αθήνα 106 71, Τηλ.: 210 - 3618850 • Fax: 210 - 3616742
Ιδιοκτησία & Διαχείριση: “ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.”
www.kinderland.gr
Μέλος της Ε.Φ.Ε.Κ. ( Ένωση Φορέων Ελληνικών Κατασκηνώσεων), της Π.Ε.Λ.Κ. (Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών
Παιδικών Κατασκηνώσεων) & της I.C.F. (International Camping Fellowship).

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο οικίας:

E-mail:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

A.Δ.T.:

Τηλέφωνο εργασίας:

Κινητό:

Ονοματεπώνυμο μητέρας:

Α.Δ.Τ.:

Τηλέφωνο εργασίας:

Κινητό:

Οικογενειακή κατάσταση γονέων:
Παρακαλώ κόψτε και παραδώστε το απόκομμα στην κατασκήνωση

Παντρεμένοι

Διαζευγμένοι

Σε διάσταση

Πατέρας

Μητέρα

Το παιδί ζει με:
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:
Ποιος είναι ο ασφαλισμένος:

Για την κατασκήνωση

				

#

#

Πόλη:

			

Για τους γονείς και κηδεμόνες
Κανόνες – Σημεία προσοχής – Πληροφορίες

Ιατρικό δελτίο
Ονοματεπώνυμο παιδιού:
Όλα τα εμβόλια έχουν γίνει κανονικά:		

Ναι

Όχι

Εμβόλιο τετάνου:			

Ναι

Όχι

Αλλεργίες:			

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

(Εάν ναι, παρακαλώ περιγράψτε):
Διατροφικές ευαισθησίες:			
(Εάν ναι, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο)
Έχει περάσει τις παρακάτω παιδικές αρρώστιες:
Ιλαρά

Παρωτίτιδα

Οστρακιά

Ερυθρά

Ανεμοβλογιά

Κοκκύτη

Επιληπτικό επεισόδιο

Σπασμούς

Έχει παρουσιάσει:
Υπνοβασία

Άσθμα

Σπαστική βρογχίτιδα

Νυχτερινή ενούρηση

Χρειάζεται φάρμακα:			

Ναι

Όχι

(Εάν ναι, παρακαλείστε να τα φέρετε στην κατασκήνωση μαζί με τη δοσολογία και να τα παραδώσετε στο ιατρείο μας).
Άλλη χρήσιμη πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουμε:

1. Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών γίνεται με μέριμνα των γονέων τους, από τις 08:00 έως τις 12:00.
2. Ο χρόνος παραμονής των παιδιών υπολογίζεται από την ημέρα προσέλευσης συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αποχώρησης
αν αυτή γίνει το μεσημέρι 12:00.
3. Οι γονείς κατά την παράδοση των παιδιών τους θα πρέπει να προσκομίσουν τον Μοναδικό Ηλεκτρονικό Κωδικό Αριθμό της επιταγής
διαμονής. Επίσης, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:
• Έγγραφο ταυτοπροσωπίας, (ταυτότητα, διαβατήριο, ….)
• Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ.
• Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα και του παιδιού
• Ατομικό βιβλιάριο υγείας του δικαιούχου - άμεσα ασφαλισμένου
• Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας προστατευομένων μελών -έμμεσα ασφαλισμένου
• Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας που αναφέρει τα εμβόλια του παιδιού καθώς και βεβαίωση γιατρού για την συμμετοχή
τους στην κατασκήνωση.
4. Για ιατρικά συμβάντα των παιδιών στην κατασκήνωση το ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Εάν το ιατρείο πως τα παιδιά
πρέπει να αποχωρήσουν από την κατασκήνωση, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με την κρίση του ιατρείου. Η
κατασκήνωση σε ενδεχόμενη ασθένεια παρέχει μόνο πρώτες βοήθειες και όχι νοσηλεία. Τα έξοδα για φάρμακα στις αγωγές των
παιδιών καλύπτονται από τους γονείς.
5. Η έξοδος ή παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς με την ένδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτους με
θεωρημένη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που έχει οριστεί κηδεμόνας, πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως. Η έξοδος των παιδιών
από τον κατασκηνωτικό χώρο, όπως επίσης και η προσωρινή απομάκρυνση (ολιγόωρη άδεια) των παιδιών κρύβει κινδύνους και
δεν επιτρέπονται.
6. Κατά το επισκεπτήριο υπάρχει όχημα της κατασκήνωσης για τη μεταφορά των γονέων από τον Κάλαμο προς την κατασκήνωση και
αντίθετα.
7. Μην φέρνετε στα παιδιά τρόφιμα και γλυκά γιατί υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής τους.
8. Οι κατασκηνωτές να μην έχουν μαζί τους ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα και όποιο άλλο αντικείμενο μεγάλης αξίας.
Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή τους.
9. Στελέχη, γονείς και παιδιά με ανάρμοστη συμπεριφορά θα απομακρύνονται από την κατασκήνωση.
10. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στην κατασκήνωση.
11. Στην KINDERLAND κατανοούμε, ότι όλοι οι γονείς θέλουν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, άμεσα και τάχιστα! Είναι προτιμότερο,
η επικοινωνία να γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς, έτσι ώστε οι μεγαφωνικές ανακοινώσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές,
διότι παρεμποδίζουν το πρόγραμμα της κατασκήνωσης , ενοχλούν τα παιδιά και διαταράσσουν τη φυσική ηρεμία του χώρου. 20
καρτοτηλέφωνα είναι διαθέσιμα, όλες τις ημέρες και ώρες. Παρακαλούμε, προμηθευτείτε τηλεκάρτες από το κυλικείο και πείτε
στα παιδιά να σας τηλεφωνούν εκείνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00 έως τις 13:00 από τις 17:30
έως τις 20:30.
Τα τηλέφωνα της κατασκήνωσης είναι: 2295062215, 2295062316,2295062576.
Για έκτακτες περιπτώσεις μόνο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο εκτάκτων αναγκών: 6980882098
12. Επισκεπτήριο: κάθε Σάββατο 16:00-19:30 αυστηρά και μόνο στο χώρο της κατασκήνωσης.
13. Η Kinderland προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία με πλήρη εχεμύθεια και σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και την υπ’αριθμόν
403/30.11.1998 απόφαση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τα παιδιά:

Βεβαιώνω ότι στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού μου και στο παρόν έντυπο που έχω συμπληρώσει, υπογράψει και
παραδώσει στην Kinderland, περιλαμβάνονται πλήρες ιατρικό ιστορικό του παιδιού μου και κάθε ιατρικό πρόβλημα ή
ασθένεια ή ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να έχει υπόψη της η κατασκήνωση. Δεν έχω αποκρύψει τίποτα το οποίο
ενδεχομένως θα δημιουργούσε ιατρικό ή άλλο πρόβλημα στο παιδί μου και δεν έχω περιλάβει οτιδήποτε ως πρόβλημα
χωρίς αυτό να είναι αληθές.

Απαραίτητα εφόδια - Εξοπλισμός
 • κουβέρτα ή sleeping-bag • σεντόνια • μαξιλάρι • μαξιλαροθήκη • πετσέτα προσώπου • πετσέτα ποδιών • πετσέτα μπάνιου
 • μαγιό • μπουρνούζι • πυτζάμες • εσώρουχα • σορτς • μπλουζάκια • πουλόβερ ή φούτερ • παπούτσια αθλητικά • σαγιονάρες
 • καπέλο • οδοντόβουρτσα • οδοντόπαστα • σαπούνι • χτένα • σαμπουάν
Όποιο παιδί θέλει μπορεί να έχει μαζί του ρακέτες πινγκ-πονγκ, tennis, μπάλα, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, έγχρωμο χαρτί
γκοφρέ ενώ όσα παιδιά παίζουν κάποιο μουσικό όργανο μπορούν να το φέρουν μαζί τους, για να ενταχθούν στην ορχήστρα της
κατασκήνωσης.

Παραδίδοντας τα ως άνω στην παιδική κατασκήνωση, της αναθέτω την επίβλεψη και προσωρινή φύλαξη του παιδιού μου καθόλο το
διάστημα της διαμονής του στην κατασκήνωση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους/ κανονισμούς της
κατασκήνωσης kinderland.
			
Υπογραφή και Όνομα
γονέα ή κηδεμόνα

Ημερομηνία προσέλευσης……………………

Ημερομηνία
			

Υπογραφή και όνομα γονέα – κηδεμόνα

