ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017
Λήξη: Σάββατο 23 Ιουνίου 2018
Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί (π.χ στρωματάκι, ποδήλατο, κράνος,
προστατευτικά κοκ), επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
1. €60 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα.
2. €120 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή δύο φορές την εβδομάδα (Ρυθμική Γυμναστική,
Μπαλέτο για παιδιά, Αγγλικά για παιδιά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για παιδιά).
3. €60 το άτομο για τη δραστηριότητα Zumba Moms/Dads and Kids.
4. €120 για τη δραστηριότητα Ρομποτική για παιδιά.
5. €240 για τη δραστηριότητα Ρυθμική Γυμναστική (αγωνιστικό τμήμα)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
6. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέλθει στον ελάχιστο
απαιτούμενο (αναγράφεται κάτω από κάθε δραστηριότητα).
7. Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι καταβάλουν ολόκληρο το ποσό που
αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχουν δηλώσει, μαζί με την αίτηση. Η δήλωση συμμετοχής,
θα παραδίδεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-14:00, από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.
8. Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν είναι επιστρεπτέο και δεν μπορεί
να μεταφερθεί σε άλλη δραστηριότητα.
9. Δηλώσεις συμμετοχής ατόμων που δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές προηγούμενων χρόνων θα
απορρίπτονται αυτόματα.
10. 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.
11. Το Ανοικτό Σχολείο θα είναι κλειστό για τις περιόδους από 22/12/2017 μέχρι 08/01/2018, από
02/04/2018 μέχρι 15/04/2018, τις επίσημες αργίες , το Σάββατο 28/10/2017, την Καθαρά
Δευτέρα 19/02/2018, την Τρίτη 01/05/2018, και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28/05/2018.
Οι τοπικές γιορτές εξαιρούνται.
12. 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.
13. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη
Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Στροβόλου, κυρία Λουκία Τσούκκα, στα τηλέφωνα
22470343, 99160227.

