ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ
SEFERLAND SUMMER CAMP 2017
Αγαπητοί Γονείς,
Σας παραθέτουμε παρακάτω μία λίστα με όσα πρέπει να γνωρίζετε, κατά την διάρκεια της συμμετοχής σας στο
SeferLand summer camp.
Τι πρέπει να έχουν μαζί τους καθημερινά τα παιδιά:






Μικρό σακίδιο που να περιέχει, ένα παγούρι με νερό, μία αλλαξιά ρούχα και κάλτσες.
κάλτσες
Ταπεράκι με μεσημεριανό φαγητό και κουταλάκι ή πιρούνι.
*δεν ισχύει για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μεσημεριανού φαγητού
φαγητού.
Στο σακίδιο, το παγούρι και το ταπεράκι θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παιδιού.
Όλα τα υλικά των δραστηριοτήτων παρέχονται από την seferland.
Tα
α παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους χρήματα και αντικείμενα αξίας όπως,(κάμερες,mp3
όπως,
κ.λ.π).
Σε περίπτωση μεταφοράς τέτοιωνν αντικειμένων δεν φέρουμε καμία ευθύνη απώλειας η καταστροφής τους.

Τι ισχύει για τις εκδρομές:





Πριν την πραγματοποίηση
ση κάθε εκδρομής σας δίνουμε ένα ενημερωτικό, με τον προορισμό της εκδρομής
και τα απαραίτητα που θα πρέπει να περιέχει το σακίδιο κάθε παιδιού.
Η συμμετοχή στις εκδρομές είναι προαιρετική και υπάρχει επιπλέον χρέωση συμμετοχής.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, να συμμετάσχει το παιδί σας στην εκδρομή, τότε παραμένει στη
στην SeferLand
και ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
δραστηριοτήτων, χωρίς επιπλέον χρηματική επιβάρυνση.

Σχετικά με το φαγητό:

Καθημερινά στα παιδιά προσφέρεται Πρωινό στις 9:00π.μ (χυμός, ψωμάκια με μαρμελάδες σε διάφορες
γεύσεις, μερέντα & τυράκια) και Δεκατιανό στις 11:30
11:30π.μ (διάφορα φρούτα).

Ένα ελαφρύ Μεσημεριανό φέρνουν οι γονείς από το σπίτι.

Σε περίπτωση που είστε ενταγμένοι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεσημεριανού φαγητού, η SeferLand
αναλαμβάνει
βάνει πλήρως την καθημερινή σίτι
σίτιση του παιδιού.
Τι πρέπει να
α θυμάμαι για το μεσημεριανό
μεσημεριανό:
Το μεσημεριανό, μας το δίνεται το πρωί σε ένα ταπεράκι (όχι αλουμίνια, όχι ακατάλληλα πλαστικά),
πλαστικά)
μαζί με κουταλάκι η πιρούνι και εμείς:




Το βάζουμε στο ψυγείο(αν χρειάζεται)
ειάζεται).
Το ζεσταίνουμε σε φουρνάκι, αν χρειάζεται ζέσταμα.
Το σερβίρουμε οργανωμένα στα παιδιά στη 1:15 μ.μ.

Τι πρέπει να θυμάμαι
μαι σχετικά με την προσέλευση και την αποχώρηση των παιδιών;

Οι ώρες προσέλευσης είναι από τις 7:15π.μ έως τις 9π.μ και αποχώρησης από τις 2μ.μ έως τις 4μ.μ.

Οι ίδιες ώρες ισχύουν και για τις εκδρομές.

Κάθε μέρα το πρωί, μας δηλώνεται την ώρα αποχώρησης το
του παιδιού, ώστε να είναι προετοιμασμένο για
αποχώρηση.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία των γονέων στον χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για λόγους ασφαλείας η παραλαβή των παιδιών από την seferland πραγματοποιείται ΑΥΣΤΗΡΑ με την
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και των γονέων και των προσώπων που έχετε δηλώσει,
δηλ
ότι μπορούν να
παραλαμβάνουν τα παιδιά. Σε περίπτωση που αυτή δεν επιδεικνύεται
επιδεικνύεται, η είσοδος στη
τη seferland ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
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