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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
Σας γνωρίζουµε ότι και το καλοκαίρι 2012 θα λειτουργήσει η Παιδική Εξοχή στην
περιοχή Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου υπό την εποπτεία του ∆ήµου Χερσονήσου και τα παιδιά
σας θα απολαύσουν τις χαρές που τους παρέχει.
Τα παιδιά µαθαίνουν, µέσα από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται, την οµαδική ζωή, να
παίρνουν πρωτοβουλίες µε τη σωστή κατεύθυνση των στελεχών, να διαµορφώνουν την
προσωπικότητας τους, να καλλιεργούν το χαρακτήρα τους, να αποκτούν νέους φίλους και
να ζουν αρµονικά.
Με την οµαδική ζωή στην Παιδική Εξοχή τα παιδιά µπορούν να διασκεδάσουν µε
ασφάλεια, να ξεκουράζονται, να παίζουν ανέµελα και να χαίρονται.
Η λέξη κατασκήνωση συνδέεται πάντα µε τις ωραιότερες αναµνήσεις των παιδιών που
έχουν απολαύσει την εµπειρία της.
Η Παιδική Εξοχή σηµαίνει:
Προγράµµατα
Θέατρο, χορός, µουσική, ψυχαγωγικές- εκπαιδευτικές εκδροµές, βραδινή διασκέδαση,
εκπαιδευτικά προγράµµατα και παιχνίδια. Μέσα από τα παιχνίδια και πάντα µε την
καθοδήγηση των στελεχών της κατασκήνωσης και ειδικών ψυχαγωγών, ετοιµάζονται
παραστάσεις και µικρές εκδηλώσεις από τις οποίες τα παιδιά µαθαίνουν να δηµιουργούν,
να διασκεδάζουν και να χαίρονται.
Αθλητισµός
Τα παιδιά µε την βοήθεια έµπειρων γυµναστών οργανώνονται σε οµάδες µπάσκετ,
ποδοσφαίρου, βόλεϊ, πίνκ-πόνγκ κλπ.. Συµµετέχουν σε αγώνες και µέσα από το παιχνίδι
µαθαίνουν να ενεργούν µαζί και έτσι καλλιεργείται η οµαδικότητα και η άµιλλα.
Θάλασσα
Λίγα µέτρα από τη κατασκήνωση στην παραλία Κοκκίνη Χάνι, τα παιδιά απολαµβάνουν
στιγµές χαράς στο νερό.
Μαθαίνουν κολύµπι και χαίρονται τον ήλιο και το παιχνίδι µε ασφάλεια, παρουσία
ναυαγοσώστη.
Καλό φαγητό
Προσοχή θα δοθεί στη σωστή διατροφή των παιδιών.
Υπάρχουν τέλειες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην κουζίνα της κατασκήνωσης, το φαγητό
θα είναι άφθονο, η επιλογή των φρέσκων τροφίµων θα γίνεται µε ιδιαίτερη φροντίδα.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κάθε κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί 10 ηµέρες.
• Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (µόνο κορίτσια από 6 έως 16 ετών)
Από 14/7/2012 έως και 23/7/2012
• Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (µόνο αγόρια από 6 έως 16 ετών)
Από 26/7/2012 έως και 4/8/2012
Η Παιδική Εξοχή θα στελεχωθεί µε το κατάλληλο προσωπικό και θα τηρεί ηµερήσιο
πρόγραµµα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
1. Είδη κλινοστρωµνής – καθαριότητας:
Ένα ή δύο ζευγάρια σεντόνια, ένα µαξιλάρι ένα ζευγάρι µαξιλαροθήκες, δύο πετσέτες
προσώπου, δύο πετσέτες ποδιών και µία πετσέτα µπάνιου.
2. Ενδυµασία:
Τρεις αλλαξιές εσώρουχα, ένα ή δύο σορτς, ένα µαγιό, µία ή δύο µάλλινες ζακέτες,
ένα ζευγάρι σαγιονάρες, εξωτερικά ενδύµατα κατά βούληση και ένα καπέλο ηλίου.
3. Προσωπικά είδη:
Οδοντόκρεµα, βουρτσάκι για τα δόντια, ένα σφουγγάρι, µία κτένα ή βούρτσα µαλλιών,
ένα σαµπουάν µαλλιών – σώµατος, σαµπουάν για τις ψείρες, χαρτοµάντηλα.

4. Μία σακούλα για τα άπλυτα
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
• Μαχαιράκια, ψαλιδάκια, νυχοκόπτες κλπ. και γενικά τα αιχµηρά αντικείµενα.
• ότι αφορά το υποβρύχιο κολύµπι (µάσκα,βατραχοπέδιλα κλπ.).
• τα κινητά τηλέφωνα. Οι γονείς θα εφοδιάσουν τα παιδιά τους µε τηλεκάρτα & θα
ενηµερωθούν για τις ώρες & τα τηλέφωνα επικοινωνίας της κατασκήνωσης καθώς
και την ηµέρα προσέλευσης.
Οι γονείς κατά το επισκεπτήριο θα παραλαµβάνουν τα λερωµένα ρούχα και θα τα
αντικαθιστούν µε καθαρά.
Οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην παιδική εξοχή
Κοκκίνη Χάνι και δηλώνουν εισόδηµα πάνω από 5.000,00 € θα πληρώνουν στο κεντρικό
ταµείο του ∆ήµου Χερσονήσου για το κάθε παιδί το ποσό των 30,00 € (τριάντα ευρώ) και
θα προσκοµίζουν το διπλότυπο είσπραξης στο διαχειριστή της κατασκήνωση κατά την
ηµέρα προσέλευσης του παιδιού στην κατασκήνωση. Το ποσό θα κατατίθεται στο κεντρικό
ταµείο του ∆ήµου Χερσονήσου στην έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες Ηρακλείου (Πρώην
Αµερικανική Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 7.30π.µ. –
13.30µ.µ.
Τα παιδιά µε ιδιαίτερα προβλήµατα (ΑΜΕΑ) καθώς και τα παιδιά των τριτέκνων και
πολυτέκνων δε θα καταβάλλουν συµµετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες στη ∆/νση Οικονοµικών ∆ήµου Χερσονήσου (Πρώην
Αµερικανική Βάση Γουρνών) στις Γούρνες Ηρακλείου (Υπεύθυνη: κ. Τασιούδη Καλλιρόη
Τηλ. 2813404648
Γούρνες: 9/7/2012
Σας ευχόµαστε Καλές ∆ιακοπές
Το ∆.Σ. της Παιδικής Εξοχής

