
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου διοργανώνει   εκδρομή  ενόψει  
Χριστουγέννων στην Αθήνα,ημέρα Κυριακή 19  Δεκεμβρίου 2021. 

   Κόστος συμμετοχής ανά άτομο 15,00 ευρώ.  
   Κόστος εισόδου για το Εκπτωτικό χωριό 7,00 ευρώ για τα παιδιά. 

   Η τιμή αυτή περιλαμβάνει all day pass με απεριόριστη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια, τις δράσεις,  
τα εργαστήρια και τα θεάματα.     
   Εξαιρούνται τα κερματοφόρα καθώς και τα παιχνίδια δεξιοτήτων. 

   Κόστος εισόδου για τους συνοδούς 6,00 ευρώ με απεριόριστη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια. 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
   Ώρα αναχώρησης από το σχολείο 7.30. Ενδιάμεση στάση στο Αίγιο επί της Εθνικής Οδού για καφέ ( 20 

λεπτά ). Αναχώρηση από Αίγιο με πρώτη επίσκεψη στο εκπτωτικό. Η παραμονή μας εκεί 
θα διαρκέσει 3 ώρες. Το σημείο συνάντησής μας θα είναι το σημείο που θα μας αφήσει το πούλμαν  

και ώρα 16.00. Αναχώρηση από MEC στις 16.00 και τελευταία επίσκεψη στο Ίδρυμα Νιάρχος. 
Η παραμονή μας εκεί θα διαρκέσει 2 ώρες. Αναχώρηση από Ίδρυμα στις 19.00. 

       Στο Mec  υπάρχει χώρος εστίασης και καθιστικού 1000 τ.μ., που μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο 

αριθμό ατόμων με ποικιλία γεύσεων όπως grill, pizza, burgers, γλυκά, παγωτά και ροφήματα. 

 

    ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 15 ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.ΣΤΗΝ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ (πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και ταυτότητα)   ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ RAPID  

TEST ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ. 

 

       Το εκπτωτικό χωριό θα λειτουργήσει βάση όλων των υγειονομικών κανόνων προστασίας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 όπως αυτοί ανακοινώθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία. 

          Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα δοθεί και προκαταβολή 7,00 ευρώ ανά άτομο. 
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                                                                      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Ο/Η υπογράφ.......κ..................................................................γονέας/κηδεμόνας του/της 
μαθητ.........................................................της.........τάξεως του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, 

δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμετέχω μαζί με το παιδί μου ή επιτρέπω σε αυτό να συμμετέχει στην  

σχολική εκδρομή (που διοργανώνει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας) στις 19 

Δεκεμβρίου 2021 στο Mec Παιανίας και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Παρακαλώ πολύ δηλώστε τον αριθμό ενηλίκων και παιδιών μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στο 

τηλ.6975063477. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας γονέα/κηδεμόνα σταθερό..........................κινητό................................ 
 
                                                                                     Αγρίνιο................../11/2021 

                                                                          Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα 
                                                                                                 Υπογραφή 
 

 


