
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
από Δευτέρα  7 Σεπτεμβρίου 2020  μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. 
(επιτόπου επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου Στροβόλου)

από Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. 
(Ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί
(π.χ στρωματάκι, ποδήλατο, κράνος, προστατευτικά, ραπτομηχανή κοκ), επιβαρύνει 
τους συμμετέχοντες.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
€60 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα
€70 για τις δραστηριότητες για ενήλικες με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα
€80 για τις δραστηριότητες Αρμόνιο, Πιάνο, Κιθάρα για παιδιά και ενήλικες, 
Ορθοφωνία/Φωνητική για παιδιά και ενήλικες, Αντισφαίριση για παιδιά και 
ενήλικες, Σαξόφωνο για παιδιά, Φλάουτο για παιδιά, Αυλός- Κρουστά για παιδιά, 
Ποδηλασία για παιδιά και ενήλικες
€120 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή δύο φορές την εβδομάδα (Ρυθμική 
Γυμναστική, Μπαλέτο για παιδιά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για παιδιά, Αγγλικά 
για παιδιά
€160 για τη δραστηριότητα Ρομποτική Lego Mindstorms EV3 μια φορά την 
εβδομάδα για 2 ώρες
€60 το άτομο για τη δραστηριότητα Zumba Moms/Dads and Kids, Yoga parents & kids
€120 για τη δραστηριότητα Ρομποτική για παιδιά Lego we do για μια φορά την 
εβδομάδα
€120 για τη δραστηριότητα Magic Boots/Jumping Fitness για μια φορά την εβδομάδα
€120 για τη δραστηριότητα Εισαγωγή στο Λαϊκό Ελληνικό Αστικό τραγούδι παρέα 
με τη Λαϊκή Τετρακτύς για συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα
€240 για τις δραστηριότητες Βιολί με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δ Η Μ Ο Σ  Σ Τ Ρ Ο Β Ο Λ Ο Υ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.  Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέλθει 
στον ελάχιστο απαιτούμενο (αναγράφεται κάτω από κάθε δραστηριότητα).

2.  ΕΓΓΡΑΦΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ

2.1 Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy 
( e-Στρόβολος/ Πληρωμές μέσω διαδικτύου/Ανοικτό Σχολείο) από 16 Σεπτεμβρίου 
2020 έως 9 Οκτωβρίου 2020.
Συμμετοχή θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι κατά την ηλεκτρονική εγγραφή καταβάλουν 
ολόκληρο το ποσό αφού συμπληρωθεί και υποβληθεί η δήλωση συμμετοχής.

2.2  Επίσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί μαζί με το 
ανάλογο ποσό, στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 
100, Δευτέρα -Παρασκευή 8:00 - 14:00 κατά την περίοδο 07/09/2020 έως 9/10/2020.

3. Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν είναι επιστρεπτέο 
και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη δραστηριότητα.

4.  Δηλώσεις συμμετοχής ατόμων που  δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές προηγούμενων 
χρόνων θα απορρίπτονται αυτόματα.

5.  Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια 
κατά τον χρόνο παρουσίας τους στις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου. Οι 
γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη παράδοσης και παραλαβής των παιδιών τους 
από τον χώρο των δραστηριοτήτων.

6.  Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να 
πραγματοποιεί αλλαγές στο πρόγραμμα για την ομαλή λειτουργία των ομάδων και 
να ειδοποιεί τους συμμετέχοντες με sms.

7.  Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλουν τη διακοπή της φυσικής παρουσίας 
του συμμετέχοντα στο χώρο διεξαγωγής , τα μαθήματα εκεί όπου προσφέρεται θα 
πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

8.  Στα πλαίσια της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο από την πανδημία 
του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η λειτουργιά των προγραμμάτων του Ανοικτού 
Σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων 
για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα και τις 
ισχύουσες οδηγίες.

9.  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με 
τη Διευθύντρια του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Στροβόλου, κυρία Λουκία Τσούκκα, 
στα τηλέφωνα 22470343, 99160227.


