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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Επικοινωνία (34): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΙ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ
Επιστολή συγκατάθεσης γονιών
Μόνο για τελειόφοιτους
Αγαπητές οικογένειες,
Η γνωριμία με ποικιλία αθλημάτων και δη με αθλήματα βουνού αποτελεί έναν επιμέρους στόχο των
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας πρόκειται
να έρθουν σ’ επαφή και να γνωρίσουν το άθλημα των χιονοδρομιών (σκι). Για το σκοπό αυτό
προγραμματίζεται επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο του Τροόδους τη Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, όπου
θα γίνει ένα εισαγωγικό μάθημα για το σκι από εκπαιδευτές του κέντρου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο
πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.Π.Π. – Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας με την Ομοσπονδία
Χιονοδρόμων Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα εφοδιασθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό του σκι, από τους
εκπαιδευτές. Τα παιδιά θα πρέπει όμως να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα: φόρμες αδιάβροχες, σκούφο,
γάντια, σακάκι και επιπρόσθετα ρούχα και κάλτσες για αλλαγή.
H ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ θα γίνει στις 7:45 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ. H ώρα 7:30 - 7:45 θα γίνει η επιβίβαση στα λεωφορεία. Η
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στο σχολείο προγραμματίζεται να γίνει στις 1:05 μ.μ. με μικρή
πιθανότητα καθυστέρησης για την οποία θα υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση.
Τα παιδιά θα φέρουν φαγητό μαζί τους.
Το απαιτούμενο κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος είναι:
€4 για ενοικίαση σκι, €4 για το μάθημα/εκπαιδευτές, και €7 για το λεωφορείο.
Ο Σύνδεσμος Γονέων, ευγενικά θα καλύψει το κόστος για τον εξοπλισμό και το μάθημα και κάθε παιδί το
κόμιστρο. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ €7
Όσοι από τους γονείς επιθυμούν να λάβει μέρος το παιδί τους στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν
την Υπεύθυνη Δήλωση και να την επιστρέψουν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 20/2/2019, μαζί με το
ποσό των €7 για καλύτερη οργάνωση της εκδρομής και του προγράμματος.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο/η ………………………………….………......... κηδεμόνας του/της ……………………………………………………….., δηλώνω ότι
επιτρέπω / δεν επιτρέπω στο παιδί μου να λάβει μέρος Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019:
- στην εκδρομή μόνο 
- στην εκδρομή και στο μάθημα σκι 

