ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΣΧΑ 2019
Αγαπητοί γονείς,
Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα, από τις 22 Απριλίου μέχρι και τις 4 Μαΐου,
το Κέντρο μας θα λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα (βλ. παρακάτω) από τις 7:00 πμ. – 6:00 μμ.
Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη του Πάσχα καθώς και 1η Μαΐου το κέντρο
θα είναι κλειστό. Παρακαλούμε όπως το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου, δηλώσετε
τυχόν συμμετοχή του/ των παιδιών σας, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο έντυπο και
καταβάλλοντας τυχόν έξοδα εκδρομών/ επισκέψεων.
Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι τα παιδιά θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους το πρωινό τους – κατά
προτίμηση κάτι υγιεινό (π.χ. ένα σάντουιτς).Το Κέντρο θα προσφέρει όπως πάντα μεσημεριανό
γεύμα και απογευματινό σνακ. Όσα παιδιά επιθυμούν να κοιμούνται, θα έχουν στη διάθεση τους
κρεβατάκια με σεντόνια που πλένονται καθημερινά. Αν επιθυμούν να σκεπαστούν, μπορούν να
φέρνουν μια κουβερτούλα από το σπίτι.
Συστήνουμε επίσης, να μην γίνεται μεταφορά και χρήση ηλεκτρονικών και άλλων παιχνιδιών,
κινητών τηλεφώνων καθώς επίσης και οποιωνδήποτε αντικειμένων μεγάλης αξίας. Το κέντρο δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια τους. Διαθέτουμε πληθώρα επιτραπέζιων παιχνιδιών και
βιβλίων, τα οποία τα παιδιά μπορούν να δανειστούν από τις Συνοδούς Υπεύθυνες Ομάδων.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο μέχρι τις 8.45 π.μ. και να παραλαμβάνονται το
αργότερο μέχρι τις 6 μμ. Επίσης, θα πρέπει καθημερινά να έχουν μαζί τους παγουράκι με νερό
και καπελάκι!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΧΑ 2019
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Μεγάλη Δευτέρα 22/4

Ελεύθερες Δραστηριότητες, Ξεκούραση, Ταινία, Παιχνίδι στην Αυλή
Πρωί: Πάρκο Χρυσαλινιώτισσας, Απόγευμα: Διακόσμηση Πασχαλινών Κεριών
Πρωί: Μεταποίηση Κάλτσας και Φανέλας με την Ανάκυκλος Περιβαλλοντική*,
Μεγάλη Τρίτη 23/4
€2**, Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Απόγευμα: Ελεύθερες Δραστηριότητες
Ολοήμερο ΠΙΚ ΝΙΚ στο πάρκο Μοσφιλωτής (τα εδέσματα θα προσφερθούν
Μεγάλη Τετάρτη 24/4
από το Πολυδύναμο ΔΚΛ). Κόστος Λεωφορείου: €4,50**
Ώρα αναχώρησης: 8:45πμ. Ώρα επιστροφής 3:30μμ.
Μεγάλη Πέμπτη 25/4
Φτιάχνουμε κουλούρια και βάφουμε πασχαλινά αυγά με φυσικά υλικά
Επίσκεψη στο Δασοβοτανικό Πάρκο Αθαλάσσας. Κόστος Λεωφ.: €2,50**
Πέμπτη 2/5
Ώρα αναχώρησης: 8:45πμ. Ώρα επιστροφής 12:00μμ.
Παρασκευή 3/5
Πάρκο Χρυσαλινιώτισσας
Πρωινό
8.30 π.μ. - 9.00 π.μ.
ΩΡΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ:
Μεσημεριανό
1.15 μ.μ. – 1.45 μ.μ.
Απογευματινό
3.45 μ.μ. – 4.15 μ.μ.

*Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, όσα παιδιά επιθυμούν, θα μπορούν να φέρουν ρούχα για
ανακύκλωση.
** Τα κόστη λεωφορείων θα πρέπει να καταβληθούν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
Από Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
«Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» και «Προγράμματα Ένταξης από
Τοπικές Αρχές»
8/4/2019

Προς το Ίδρυμα
«Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»

Επιθυμώ όπως το παιδί/ τα παιδιά μου συμμετάσχει/ουν στα Προγράμματα
«Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας-Ουράνιο Τόξο» & Εργο:
«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές», κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες και
επισυνάπτω το ανάλογο ποσό για τις εκδρομές.
Δηλώνω τις πραγματικές μου ανάγκες και προθέσεις για σκοπούς σωστού
προγραμματισμού και καλύτερης εξυπηρέτησης των παιδιών:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΠΟ (ΩΡΑ)

ΜΕΧΡΙ (ΩΡΑ)

Δευτέρα 22/4
Τρίτη 23/4
Τετάρτη 24/4
Πέμπτη 25/4
Πέμπτη 2/5
Παρασκευή 3/5

1. Ονοματεπώνυμο παιδιού/ων: __________________________________
2. Ονοματεπώνυμο γονιού / κηδεμόνα: ____________________________
Υπογραφή γονιού / κηδεμόνα: _____________________________________
Ημερομηνία: _____________

