ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
πού ἀφοροῦν τους γονεῖς τῶν κατασκηνωτῶν/τριῶν
Ἡ Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἅγιος Παῦλος» δέν εἶναι µόνο
ἕνας τόπος παραθερισµοῦ γιά τά παιδιά, ἀλλά συγχρόνως λειτουργεῖ ὡς
πρόγραµµα ψυχοκοινωνικῆς ἀγωγῆς καί γενικότερης κοινωνικοποίησής τους,
µέσα στά πλαίσια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καί τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς
ἐπιστήµης.
Μέ τό πνεῦµα αὐτό ἐργάζονται τά ἔµπειρα καί καταρτισµένα στελέχη τῆς
Κατασκήνωσης, πού προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στό ἔργο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας ἐθελοντικά.
Γιά νά µπορέσουν νά πραγµατοποιηθοῦν οἱ στόχοι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
προγράµµατος τῆς Κατασκήνωσης, ἔχουν ὁριστεῖ ἀπό τήν ἐπιτροπή
ὀργάνωσης καί ἐλέγχου σέ συνεργασία µέ τά ἀρχηγεῖα οἱ παρακάτω
κανονισµοί:
* Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐγγραφή ἑνός παιδιοῦ θά εἶναι ἡ αἴτηση, ἡ
ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ κηδεµόνα, ἡ ἰατρική βεβαίωση καί ἡ συνδροµή. Κανένα
παιδί δέν θά γίνεται δεκτό χωρίς τά παραπάνω. Ἡ σειρά προτεραιότητας θά
δίνεται, ἐφόσον αὐτά κατατεθοῦν. Ἀκόµη χρειάζεται γιά τήν ἐγγραφή ἡ
προσκόµιση τοῦ παρόντος ἐγγράφου ὑπογεγραµµένου ἀπό τόν κηδεµόνα.
Γιά τήν ἀσφαλή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης καί γιά τή διασφάλιση τῆς
ὑγείας τῶν κατασκηνωτῶν, βάσει τῆς ΚΥΑ 38197/2021 (ΦΕΚ2660/Β/
18-6-2021):
* Ἡ µετακίνηση τῶν παιδιῶν πρός καί ἀπό τήν Κατασκήνωση θά γίνεται µέ
ἰδιωτικό µεταφορικό µέσο τίς καθορισµένες ἡµεροµηνίες σταδιακά καί
προγραµµατισµένα.
* Κατά τήν προσέλευση θά πρέπει νά ἐπιδεικνύεται ἀρνητικό rapid-test (ἐντός
24 ἕως 48 ὡρῶν) καί νά συµπληρώνεται εἰδικό ἐρωτηµατολόγιο ἀπό τόν
κηδεµόνα. Δέν θά ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος παιδιῶν µέ συµπτώµατα (πυρετό,
βήχα, καταρροή, φαρυγγαλγία, κεφαλαλγία, διάρροιες κ.ἄ.) ἤ µέ ἱστορικό
ἐπαφῆς µέ ἐπιβεβαιωµένο κροῦσµα τίς τελευταῖες 14 ἡµέρες.
* Κάθε κατασκηνωτής θά πρέπει νά φέρει µαζί του ἕνα rapid-test ἤ self-test, τό
ὁποῖο θά διενεργηθεῖ κατά τή διάρκεια τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου ἀπό τόν
ἰατρό τῆς κατασκήνωσης.
* Δέν ἐπιτρέπεται καµµία ἐπίσκεψη στήν Κατασκήνωση.
* Θαλάσσια µπάνια δεν θα πραγµατοποιηθούν.
* Κατά τή συµπλήρωση τοῦ ἰατρικοῦ δελτίου πρέπει νά δηλώνονται ὅλα τά
προβλήµατα ὑγείας τοῦ παιδιοῦ.
* Ὁ χωρισµός σέ ὁµάδες γίνεται µέ παιδαγωγικά κριτήρια, γι’ αὐτό καί οἱ
γονεῖς εἶναι ἀναγκαῖο νά µή ζητοῦν νά παρεµβαίνουν σέ αὐτό τό θέµα.
* Γιά νά µποροῦν τά παιδιά νά συµµετέχουν ἀπερίσπαστα στό πρόγραµµα τῆς
Κατασκήνωσης, ὁρίζονται συγκεκριµένες ὧρες γιά τά τηλεφωνήµατα (θά
ὑπάρξει σχετική ἐνηµέρωση).
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* Γιά τή διαφύλαξη τοῦ ὁµαδικοῦ πνεύµατος τῆς Κατασκήνωσης δέν
ἐπιτρέπεται ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων καί ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν.
* Τό παιδί θά πρέπει νά ἔχει τή δυνατότητα νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραµµα τῆς
Κατασκήνωσης. Δέν θά γίνονται δεκτά παιδιά πού δέν µποροῦν νά
παραµείνουν ὅλη τήν κατασκηνωτική περίοδο, καί σέ περίπτωση πού θά
φύγουν, δέν θά µποροῦν νά ἐπιστρέψουν, οὔτε καί νά ἀπαιτηθεῖ ἐπιστροφή
χρηµάτων.
* Γιά ὁποιοδήποτε πρόβληµα ἀπασχολεῖ τό παιδί σας θά πρέπει νά
ἐνηµερώνετε τό Ἀρχηγεῖο καί νά τό συζητᾶτε µέ τούς ὑπεύθυνους χωρίς νά
ἐπεµβαίνετε στή ζωή τῆς Κατασκήνωσης.
* Σέ περίπτωση που ἡ κατασκήνωση κλείσει λόγω κρούσµατος covid ή ἐντολή
Υπουργικῆς ἀπόφασης ἀκόµα καί σέ περίοδο πού δέν ἔχει πραγµατοποιηθεῖ τά
χρήµατα δέν ἐπιστρέφονται.
Γιά τήν καλή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης παρακαλοῦµε να τηρεῖτε τούς
παραπάνω κανονισµούς. Σᾶς εὐχαριστοῦµε!
Ὑπογραφή γονέα
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