
 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2018 

Συλλόγου Γονέων - Μαθητών 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου. 

 

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων, διοργανώνουν φέτος Χριστουγεννιάτικο Bazaar, τα έσοδα του οποίου θα 

διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου μας. 

 

Στο Bazaar θα έχουμε την ευκαιρία να βρούμε διάφορες χειροποίητες κατασκευές των 

παιδιών και να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας, σε ειδικές τιμές. 

 

To bazaar μας θα γίνει την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. Θα σας 

περιμένουμε από το πρωί του Σαββάτου στις 10:00 μέχρι τις 3:00 το απόγευμα, με την 

οικογένειά σας και τους φίλους σας, για να υποδεχθούμε μαζί τα φετινά Χριστούγεννα! 

 

Βασιζόμαστε στην πολύτιμη υποστήριξή σας 

Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar είναι μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για τους 

μαθητές του σχολείου μας, η οποία λειτουργεί αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Σας 

καλούμε όλους να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθειά αυτή.  

Τρόποι που μπορούμε, όλοι εμείς οι γονείς, να βοηθήσουμε: 



 

Προσφέροντας κάποιο από τα είδη που θα πωληθούν στο Bazaar. 

o Χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα στολίδια & διακοσμητικά, 

o Τρόφιμα, γλυκά από τα παιδιά και τους γονείς, εποχιακά δώρα, αξεσουάρ, μικρά 

κοσμήματα, κατασκευές, γούρια, παιχνίδια και χρηστικά αντικείμενα, αγαπημένα 

βιβλία,  

o Ποτά, ξηρούς καρπούς, σοκολατάκια χύμα ή συσκευασμένα, χριστουγεννιάτικα 

σπιτικά γλυκά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, 

o Mικροδωράκια, καινούρια παιχνίδια, μικρά αντικείμενα οικιακής χρήσης με 

χριστουγεννιάτικα θέματα, ημερολόγια, κ.λπ. 

o Είδη από «δεύτερο χέρι»: όπως κοσμήματα, χριστουγεννιάτικα στολίδια, 

επιτραπέζια παιχνίδια, είδη σπιτιού, διακοσμητικά αντικείμενα. βιβλία, 

o Χριστουγεννιάτικες «σπεσιαλιτέ» των μαμάδων και των παιδιών όπως 

κουραμπιέδες, μελομακάρονα, γλυκά και πίτες. 

 

Προθεσμίες: Προκειμένου να συγκεντρωθούν εγκαίρως τα προσφερόμενα αγαθά, 

παρακαλείσθε να αποστείλετε με τα παιδιά  ό,τι θέλετε να προσφέρετε σε αντικείμενα 

από την Δευτέρα 26/11/2018 μέχρι και την Τρίτη 11/12/2018, εκτός από φαγητά κ 

αναλώσιμα είδη τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν την Παρασκευή το πρωί & το 

Σάββατο του bazaar. 

 

Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή σας, προσφορές 

σε αντικείμενα & προϊόντα για τα περίπτερα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 

συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το 

ταχύτερο δυνατόν. 

 

Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε όλοι αυτήν  τη σπουδαία 

προσπάθεια των παιδιών  μας. Το περιμένουν και το έχουν ανάγκη. 

  
 

Με εκτίμηση 

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 

Αλέξης Γεωργαντίδης        Αθηνά Ρόρη  

Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου       Γραμματέας Συλλόγου 

https://goo.gl/forms/ktOnVMNeky5TiToU2

