
Στο Summer Camp γίνονται δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο θα πάνε στην Α’ Δημοτικού και μεγαλύτερα.

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο Summer Camp είναι απαραίτητη η αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής 
συνοδευόμενη από την Iατρική Bεβαίωση υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο.

Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα της 
προηγούμενης εβδομάδας από την επιλεγμένη. Το κάθε παιδί θα πάρει μέρος στις δραστηριότητες του 
προγράμματος που έχουν επιλεχθεί μέσω της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις. Τυχόν αλλαγή δραστηριότητας γίνεται δεκτή μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. 
Οι αλλαγές γίνονται μόνο την Τρίτη της τρέχουσας εβδομάδας και ύστερα από υπόδειξη του γονέα/
κηδεμόνα στη γραμματεία του Summer Camp. 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων βάσει προτεραιότητας 
εγγραφής. Σε περίπτωση που ο αριθμός συμπληρωθεί θα πρέπει να επιλεχθεί κάποια άλλη δραστηριότητα.

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν αθλητικά/άνετα ρούχα και παπούτσια. Εάν το επιθυμούν μπορούν 
να έχουν μαζί τους ένα καπέλο, αντηλιακό και μια αλλαξιά ρούχα.

Για τη δραστηριότητα της Κολύμβησης το παιδί θα χρειαστεί: 

•	 	Ένα	σκουφάκι,	μαγιό	αθλητικό,	γυαλάκια	κολύμβησης,	σαγιονάρες,	αντηλιακό,	εσώρουχο,		
 αφρόλουτρο παιδικό, πετσέτα ή μπουρνούζι.

Για τη δραστηριότητα του Τένις το παιδί θα χρειαστεί: 

•		 Μια	ρακέτα	παιδική	(προαιρετικά)

Για όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχετε επιλέξει δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός.

Τα παιδιά πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις του Summer Camp τις 
προκαθορισμένες ώρες και πάντα με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 
του προγράμματος.

Για οποιοδήποτε σοβαρό ιατρικό συμβάν κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Summer Camp, 
το Ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν αναφέρει στην Αίτηση Συμμετοχής.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα πατίνια, τα roller skates και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού 
και παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, το Summer Camp διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσής 
τους από αυτό, χωρίς την επιστροφή χρημάτων.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή και το Summer 
Camp δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για ζημία σε περιουσία ή τραυματισμό ατόμου, λόγω 
αμελούς ή ανεύθυνης χρήσης των εγκαταστάσεων και/ή λόγω αμελούς, ανεύθυνης ή απερίσκεπτης 
συμπεριφοράς εντός αυτών. Επίσης δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για υλική ζημία σε οχήματα 
που σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις τους καθώς και για τυχόν απώλεια προσωπικών ειδών και 
πολύτιμων αντικειμένων που οι χρήστες φέρουν μαζί τους. 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση χρήσης του λεωφορείου ο συνοδός υποχρεούται να βρίσκεται μαζί με το παιδί το πρωί 
στη συμφωνηθείσα ώρα και στάση του λεωφορείου που του έχει γνωστοποιηθεί από το αρμόδιο για 
τα λεωφορεία άτομο του Summer Camp. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ευθύνη του συνοδού να 
φέρει το παιδί στο Summer Camp. Αντίστοιχα, το απόγευμα ο συνοδός υποχρεούται να βρίσκεται στη 
συμφωνηθείσα ώρα και στάση του λεωφορείου ώστε να παραλάβει το παιδί. Το παιδί παραδίδεται 
ΜΟΝΟ	σε	άτομο/α	τα	οποία	έχουν	δηλωθεί	ως	συνοδοί	στο	αρμόδιο	για	τα	λεωφορεία	άτομο	του	
Summer Camp. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται κανείς στη στάση, το παιδί παραμένει στο σχολικό 
και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου στο Κολλέγιο, απ’ όπου και το παραλαμβάνει 
ο γονέας/κηδεμόνας του.

Παρακαλείσθε να βρίσκεστε στη στάση κατά την ώρα που υποδεικνύεται στις διαδρομές, καθώς τα 
λεωφορεία δεν μπορούν να καθυστερούν.

Οι διαδρομές πραγματοποιούνται κατόπιν ελάχιστου αριθμού αιτήσεων. Η επικοινωνία με τους γονείς 
θα γίνεται μέσω e-mail ή κινητού τηλεφώνου. Το ακριβές σημείο επιβίβασης/αποβίβασης των παιδιών 
θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του υπεύθυνου μεταφοράς, των γονέων/κηδεμόνων και 
της εταιρείας. 

Η διαμόρφωση των διαδρομών γίνεται κάθε Πέμπτη για την επόμενη εβδομάδα. Αιτήσεις που θα 
δοθούν Πέμπτη μετά τις 3:00μμ θα εξυπηρετηθούν μόνο από υπάρχουσες στάσεις. Η ανακοίνωση 
των	στάσεων	θα	γίνεται	προς	τους	γονείς	το	συντομότερο	δυνατό	(Παρασκευή	απόγευμα	ή	Σάββατο).

Οι στάσεις και οι διαδρομές διαμορφώνονται με κριτήριο την εξοικονόμηση χρόνου ώστε τα παιδιά 
να παραμένουν τον λιγότερο δυνατό χρόνο μέσα στα λεωφορεία.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, εάν 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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