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                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

 Σας ενημερώνουμε ότι η ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας θα διοργανωθεί από 
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την Κυριακή 10/6/2018 στον χώρο της 
κατασκήνωσης The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας. Πρόκειται για ένα χώρο που δένει 
αρμονικά το φυσικό περιβάλλον με τις σύγχρονες οικολογικές εγκαταστάσεις 
άθλησης και διαμονής προσφέροντας με ασφάλεια στιγμές δράσης, αθλητικής 
ψυχαγωγίας και πολύ παιχνιδιού.

Διαθέτει τις εξής εγκαταστάσεις:

 3 γήπεδα ποδοσφαίρου(ένα με χλοοτάπητα και δύο με φυσικό χόρτο)
 1 κλειστό και 4 εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ
 2 γήπεδα volleyball
 1 γήπεδο tennis
 4 τραπέζια ping-pong
 2 πισίνες ενηλίκων και μία παιδική
 Φάρμα η οποία φιλοξενεί 30 άλογα
 Τοξοβολία, ιππασία,αναρρίχηση
 Παραδοσιακό εκπαιδευτικό χωριό με αλευρόμυλο, ελαιοτριβείο, τυροκομείο, 

τσαγγαράδικο, αργαλιούς, παντοπωλείο και κουρείο.

 

Επίσης η κατασκήνωση αυτή διαθέτει τα εξής:

 Ιατρείο - Αναρρωτήριο
 Σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
 Χώροι εστίασης - τραπεζαρία 1500 ατόμων
 Επαγγελματική κουζίνα (μαγειρείο και χώροι φύλαξης τροφίμων)
 Εξωτερικοί χώροι υγιεινής (ντους, wc, νιπτήρες) για την εξυπηρέτηση 1500 

ατόμων.
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Η μετάβαση θα γίνει με πούλμαν. Το κόστος 18,00 ευρώ/άτομο, όπου 
περιλαμβάνεται και το μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ. Εναλλακτικά, το κόστος 
είναι 10,00 ευρώ/άτομο χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το μεσημεριανό φαγητό. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται η είσοδος στην κατασκήνωση, η μεταφορά με πούλμαν και η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες. Για την οργάνωση της εκδρομής, είναι απαραίτητη η 
άμεση δήλωση της συμμετοχής σας. Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε, 
παρακαλούμε να επιστρέψετε στους δασκάλους των παιδιών σας, συμπληρωμένη 
την παρακάτω δήλωση, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 25/05/2018, ώστε να 
έχουμε τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν και το χρόνο για τις 
απαραίτητες ενέργειες (ναύλωση πούλμαν, οριστικοποίηση του κόστους κτλ.). 
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της εκδρομής 
είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

                             Με εκτίμηση, εκ μέρους του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Μπαλόγιαννη                                         Στυλιανή Στάγκα Γιαννακάκη

**************************************************************************                       
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

                                                                                            Αθήνα, ……./05/2018 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η ……………....…………….…………….……….……………………, 
γονέας/κηδεμόναςτ….μαθητ……..………………….…….…………………………….…….……………., 
επιθυμώ να συμμετέχω στην ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου (αριθμός 
ενηλίκων: ….., αριθμός παιδιών………) (με φαγητό / χωρίς φαγητό), η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10/6/2018, στην κατασκήνωση The Ranch στο 
Σοφικό Κορινθίας.

                                                                                                                        Υπογραφή


