
Καλοκαιρινό Camp 2012

  για παιδιά  6-15 ετών
  

  

Ο ΔΟΠΑΠ, ανανεώνοντας και φέτος το ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, 
διοργανώνει το καλοκαιρινό camp, με στόχο πάντα τη δημιουργικότερη αξιοποίηση  του
ελεύθερου χρόνου των παιδιών.  Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η πολιτική στήριξης  των
οικογενειών  του Δήμου, παρέχοντας ένα επιμελώς σχεδιασμένο πρόγραμμα  δημιουργικής
και ευχάριστης απασχόλησης στα παιδιά τους.

      

Η έναρξη λειτουργίας του camp ορίζεται στις 18/6/12.

  

  
  

(ανανεώνεται συνεχώς)

  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το  καλοκαιρινό CAMP 2012

  

  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
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http://www.dopap.gr/doc/sports/camp2012.pdf


Καλοκαιρινό Camp 2012

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο καλοκαιρινό camp, θα υποβάλλονται μόνο  ηλεκτρονικά στο
site του ΔΟΠΑΠ,  
www
.
dopap
.
gr
από 14/5/2012 έως 18/5/2012.  Όσοι δημότες δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους, μπορούν να  απευθυνθούν πρωινές ώρες 9:00 - 15:00, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, στην έδρα  του ΔΟΠΑΠ (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Παπάγου, τηλ.
2106543879) ή στις  αθλητικές εγκαταστάσεις του Χολαργού (τέρμα οδού Σύρου,
Χολαργός, τηλ.  2106549033).

  

  

ΠΕΡΙΟΔΟΙ:

  1.Πρώτη περίοδος:  18/6/2012 – 2/7/2012   Εγγραφές: 14/5/2012-18/5/2012  2.Δεύτερη
περίοδος:  2/7/2012 – 13/7/2012   Εγγραφές: 14/5/2012-συμπλήρωση θέσεων
 
3.Τρίτη περίοδος:  16/7/2012 – 27/7/2012  προς  το παρόν μόνο δηλώσεις ενδιαφέροντος
 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

  

Ποδόσφαιρο 5χ5, μπάσκετ, τένις, χορός, ενόργανη, στίβος, βόλλευ, tae kwon do,  ξιφασκία,
δημιουργικό παιχνίδι, beach volley, σκάκι, θεατρικό παιχνίδι κά.

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

 2 / 4



Καλοκαιρινό Camp 2012

  

Στις 22/5/2012 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας τα ονόματα των  συμμετεχόντων με
αύξοντα αριθμό υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Στην ίδια  ανακοίνωση θα υπάρχουν τα
τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί και οι δραστηριότητες  που θα γίνονται κάθε μέρα. Θα
ανακοινωθεί και το πρόγραμμα εξόφλησης της  συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομίσει κάποιος κατά  την εξόφληση.

  

  

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

  

Από 23/5/2012 και έως 1/6/2012 και προκειμένου να αποφευχθούν οι ουρές και η  πολύωρη
αναμονή των γονέων θα γίνει η εξόφληση του κόστους συμμετοχής στο  καλοκαιρινό camp.
Με την ανακοίνωση του προγράμματος στις 22/5/2012 οι γονείς θα  έρθουν συγκεκριμένες
ημερομηνίες να καταβάλουν το αντίτιμο της συμμετοχής. Μέχρι  και 1/6/2012 πρέπει όλοι οι
συμμετέχοντες να έχουν καταβάλει το αντίστοιχο  αντίτιμο και να έχουν προσκομίσει τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά αλλιώς θα  διαγράφονται αυτόματα από την λίστα και την θέση
τους θα παίρνει ο πρώτος  επιλαχών. Το κόστος ανά περίοδο ανέρχεται σε 130 €.
Παρέχονται και οι παρακάτω  εκπτώσεις:

  1.Οι πολύτεκνοι με την επίδειξη της αντίστοιχης  κάρτας πολυτέκνου δικαιούνται
έκπτωση 50 %   2.Οι οικογένειες με δύο παιδιά πληρώνουν 130 €  για το πρώτο παιδί και
100 € για το δεύτερο   3.Άτομα με ειδικές ανάγκες ΔΩΡΕΑΝ  4.Για εγγραφή
ενός παιδιού σε δύο περιόδους 230  € συνολικά
 
5.Για εγγραφή ενός παιδιού σε τρεις περιόδους  350 € συνολικά (θα καταβληθούν αρχικά
230 € για τις πρώτες δύο περιόδους και τα  υπόλοιπα 120 € θα καταβληθούν με νεώτερη
ανακοίνωση και εφόσον διεξαχθεί η Τρίτη  περίοδος)
 

Προσοχή: Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Όταν κάποιος δικαιούται πάνω από  μία
έκπτωση τότε επιλέγει εκείνη που τον συμφέρει κατά την ηλεκτρονική  αίτηση.
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Καλοκαιρινό Camp 2012

Διαγωνισμός  ζωγραφικής

  

Από 14/5/2012 και μέχρι 21/5/2012 κατατίθενται στη γραμματεία του ΔΟΠΑΠ (σε  χαρτί Α4)
οι υποψηφιότητες για τον διαγωνισμό ζωγραφικής των παιδιών που  συμμετέχουν στο
καλοκαιρινό camp με θέμα «Πώς βλέπω το καλοκαιρινό camp». Τα  έργα τους θα
προβληθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΔΟΠΑΠ και θα βαθμολογηθούν  από τους
επισκέπτες της. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έναν έπαινο ενώ ο  νικητής/νικήτρια θα
μπορέσει να συμμετάσχει στο camp ΔΩΡΕΑΝ. Η ψηφοφορία θα  διεξαχθεί από 26/5/2012
μέχρι 15/6/2012. Στην περίπτωση που ο νικητής έχει  καταβάλει το αντίτιμο συμμετοχής θα
του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε
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