28 Ιαΐμο 2019

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΖΑ ΣΟΤ ΓΡΓΑΔΟΙΓΚΟΤ ΣΕ «ΓΘΘΕΚΖΗΑ ΠΓΣΡΓΘΑΖΑ Α.Γ.»

Summer Camp ζημ Ηαιεηδμζθόπημ
Σμ Ηαιεηδμζθόπημ γηα δεύηενε πνμκηά δημνγακώκεη θαηαζθήκςζε μέζα ζηεκ πόιε με
μιμθιενςμέκα πνμγνάμμαηα δεμημονγηθήξ έθθναζεξ θαη δναζηενημπμίεζεξ πμο
δίκμοκ ηεκ εοθαηνία ζηα παηδηά κα αλημπμηήζμοκ ημκ ειεύζενό ημοξ πνόκμ θαη κα
δήζμοκ θαηκμύνγηεξ εμπεηνίεξ πανέα με παιημύξ θαη θαηκμύνγημοξ θίιμοξ.
Ιία μμκαδηθή θαιμθαηνηκή εμπεηνία γηα δεμημονγηθή απαζπόιεζε, παηπκίδη θαη
ροπαγςγία πενημέκεη ηα παηδηά ειηθίαξ 5-11 εηώκ, Δεοηένα – Παναζθεοή, 8:00’ έςξ
14:00’ , από ηηξ 18 Ζμοκίμο έςξ ηηξ 26 Ζμοιίμο .
Γηα έλη εβδμμάδεξ ημ Ηαιεηδμζθόπημ δημνγακώκεη έκα πιμύζημ εθπαηδεοηηθό
πνόγναμμα μέζα ζημ θαιμθαίνη βαζηζμέκμ ζηηξ ηεπκηθέξ ημο ζεαηνηθμύ παηπκηδημύ.
Σα παηδηά πανάιιεια ζα γκςνίζμοκ θαη άιιεξ δναζηενηόηεηεξ πμο ιαμβάκμοκ πώνα
ζημ Ηαιεηδμζθόπημ όπςξ Γηθαζηηθά, Ιμοζηθμθηκεηηθή Αγςγή Orff, Παηπκίδηα
ζςμαηηθήξ έθθναζεξ, Παναδμζηαθμύξ πμνμύξ θαη messy play.
Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο Summer camp ηα παηδηά ζα ένζμοκ ζε επαθή με ημκ θόζμμ ηςκ
Ηόμηθξ, θαζώξ ζα παναθμιμοζήζμοκ έκα δςνεάκ ζεμηκάνημ από ημκ βναβεομέκμ
θμμίζηα Ιηπάιε Ακηςκόπμοιμ.

Πενηιαμβάκεη έλη πενηόδμοξ, με δηαθμνεηηθέξ ζεμαηηθέξ ακά εβδμμάδα:

«Παηπκίδη θαη Τέπκεξ», ηα παηδηά ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ ηηξ
παναζηαηηθέξ ηέπκεξ (ζέαηνμ, πμνό, αοημζπεδηαζμό θα.) μέζα από παηπκίδηα νόιςκ
θαη ηεπκηθέξ ημο Θεαηνηθμύ Παηπκηδημύ.
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«Ο γύνμξ ημο θόζμμο ζε μηα εβδμμάδα» Ο Φηιέαξ Φμγθ επηζθέπηεηαη ημ
Ηαιεηδμζθόπημ θαη ακαθένεη ημ ζμβανόηαημ πνόβιεμα πμο ακηημεηςπίδεη με ημ
αενόζηαηό ημο. Δεηάεη ηεκ βμήζεηα ηςκ παηδηώκ, γηα κα θαηαθένεη κα θηάζεη ζημκ
πνμμνηζμό ημο θαη κα θενδίζεη ημ μεγάιμ ζημίπεμα! Πανέα ιμηπόκ θάζε μένα
επηζθέπημκηαη δηαθμνεηηθμύξ πμιηηηζμμύξ θαη θμοιημύνεξ. Θα θαηαθένμοκ ηα παηδηά
με ηε κέα γκώζε πμο ζα απμθηήζμοκ κα θάκμοκ ημ αενόζηαημ ημο Φηιέα Φμγθ κα
απμγεηςζεί λακά?

«Τα 7 Θαύμαηα ημο Κόζμμο!» Σα παηδηά ακαθαιύπημοκ ημ βηβιίμ ηεξ παγθόζμηαξ
ηζημνίαξ. Δοζηοπώξ όμςξ θάπμημξ ύπμοιμξ επζνόξ έπεη θαηαζηνέρεη ηηξ ζειίδεξ με
ηα 7 ζαύμαηα ημο θόζμμο. Σα παηδηά μεηαμμνθώκμκηαη ζε μηθνμύξ ελενεοκεηέξ θαη
θαιμύκηαη κα λακαγνάρμοκ ηεκ Ζζημνία. Υνεηάδεηαη κα αθήζμοκ ημ ζεμάδη ημοξ ζηεκ
ηζημνία ημο πμιηηηζμμύ, θαηαζθεοάδμκηαξ έκα ανπηηεθημκηθό Θαύμα, ημ μπμίμ πνέπεη
κα ακηέλεη ζημ πέναζμα ηςκ αηώκςκ!

«Παίδω με ηε Μμοζηθή» Ιαζημνεύμομε θαη μαγεύμομε! Ιε ακαθοθιώζημα οιηθά θαη
οιηθά ηεξ θύζεξ ζα θηηάλμομε ημ δηθό μαξ μμοζηθό όνγακμ! Σμ δηθό μαξ μαγηθό
μμοζηθό πάνθμ, όπμο ζα δςκηακέρμοκ πενίενγεξ επμηζημνίεξ, μμοζηθά παηπκίδηα,
αιιά θαη θαηκμύνγημη μμκαδηθμί πμνμί.

«Εζο, εγώ, αοηόξ, όιμη εμείξ», Ε ηαηκία θηκμομέκςκ ζπεδίςκ «Γηνήκε» (
εθπαηδεοηηθό οιηθό ηεξ Ύπαηεξ Ανμμζηείαξ ημο ΟΕΓ γηα ημοξ πνόζθογεξ) ζα
εοαηζζεημπμηήζεη ηα παηδηά θονίςξ ζε ζέμαηα δηαθμνεηηθόηεηαξ, ακεθηηθόηεηαξ αιιά
θαη πμιηηηζμηθώκ δηαθμνώκ. Βαζηζμέκε ζηεκ ηζημνία εκόξ παηδημύ πνόζθογα, ημ μπμίμ
ακαγθάδεηαη κα εγθαηαιείρεη ημ ζπίηη ημο θαη κα βηώζεη ηεκ ακαζθάιεηα θαη ηεκ
απόννηρε μέπνη κα βνεη πνμζηαζία, αγάπε θαη δεζηαζηά. Σα παηδηά μέζα από
παηπκίδηα νόιςκ ένπμκηαη ζε επαθή με δηαθμνεηηθμύξ ηύπμοξ ακζνώπςκ
ζοκζέημκηαξ ηηξ δηθέξ ημοξ ηζημνίεξ.
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«O θύθιμξ ηωκ παμέκωκ παηπκηδηώκ» Παιηά παναδμζηαθά παηπκίδηα ζα
δςκηακέρμοκ ζ’ έκα δηαθμνεηηθό ιμύκα πανθ. Αγώκεξ με εμπόδηα, παηπκίδηα
εοζημπίαξ, θηκεηηθέξ δεληόηεηεξ, θοκήγη ζεζαονμύ, ηζμοβαιμδνμμίεξ,
θμοηαιμδνμμίεξ, μπαιμκμδνμμίεξ, παηπκίδηα με θμνδέιεξ θαη ζηεθάκηα, πμύια πμύπ,
ηοθιό πενπάηεμα θαη πμιιά άιια.

INFO
“Ηαηαζθήκςζε ζηεκ Πόιε” - Ηαιεηδμζθόπημ 2019
*18 – 21 Ζμοκίμο, 24 – 28 Ζμοκίμο, 1 Ζμοιίμο – 5 Ζμοιίμο, 8 Ζμοιίμο – 12 Ζμοιίμο,
15 Ζμοιίμο – 19 Ζμοιίμο, 22 Ζμοιίμο - 26 Ζμοιίμο.
*Δεοηένα – Παναζθεοή, από ηηξ 8:00’ έςξ 14:00’.
*Γηα παηδηά από 5 έςξ 11 εηώκ
*Σα παηδηά ζα πνέπεη κα έπμοκ μαδί ημοξ έκα θμιαηζηό. Γκδηάμεζα, ζα ημοξ
πνμζθένμκηαη πομόξ, θνμύηα ή θέηθ.

Κόζημξ ζομμεημπήξ
* Έθπηςζε γηα ημοξ ενγαδμμέκμοξ ηςκ ΓΘΠΓ 15% ζημ θόζημξ ζομμεημπήξ.
290 ,00 εονώ / έλη εβδμμάδεξ (250,00 εονώ )
250,00 εονώ /πέκηε εβδμμάδεξ (215,00 εονώ)
200,00 εονώ / ηέζζενηξ εβδμμάδεξ (175,00 εονώ)
150,00 εονώ /ηνεηξ εβδμμάδεξ (130,00 εονώ)
120,00 εονώ /δομ εβδμμάδεξ (105,00 εονώ)
60, 00 εονώ/ μηα βδμμάδα (50,00 εονώ)
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