ELITE SPORTING CLUB LARNAKA TEL 70007590
Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με τη συμμετοχή του παιδιού σας στο
SUMMER SCHOOL του ELITE SPORTING CLUB LANRAKA που λειτουργεί και φέτος για 8η συνεχόμενη
χρονιά στις εγκαταστάσεις του PASCAL English School στη Λάρνακα. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των
παιδιών σας και οπωσδήποτε να περάσουν όμορφα, να διασκεδάσουν, να παίξουν και να εκπαιδευτούν σωστά σε
ένα υγειές και ευχάριστο περιβάλλον, μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και αθλημάτων μας. Οι Υπεύθυνοι
αλλά και πτυχιούχοι Εκπαιδευτές των Δραστηριοτήτων & Αθλημάτων όσο και οι Ομαδάρχες με τους βοηθούς τους,
δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό με σκοπό την ασφάλεια, την διασκέδαση και την εκπαίδευση των
παιδιών.
Το SUMMER SCHOOL του ELITE SPORTING CLUB θα λειτουργήσει κανονικά για 8 εβδομάδες από την Τρίτη
22 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 13 Αυγούστου από οι ώρες 7,15πμ μέχρι τις 3,15μμ. Το αναλυτικό
πρόγραμμα του Summer School έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SUMMER SCHOOL
1.

Η είσοδος στους χώρους του σχολείου επιτρέπεται ΜΟΝΟ στα παιδιά που συμμετέχουν στο Summer
School και στο προσωπικό του ELITE SPORTING CLUB LARNAKA. Απαγορεύεται η είσοδος σε γονείς
ή οποιαδήποτε άλλα άτομα.
2. Τα παιδιά κατά την προσέλευση τους θα παραλαμβάνονται στην είσοδο από τους ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ τους, οι
οποίοι θα τα συνοδεύουν στις ομάδες τους. Το ίδιο θα συμβαίνει και κατά την αποχώρηση των παιδιών.
3. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την θερμομέτρηση των παιδιών τους, πριν την προσέλευση τους στο Summer
School και σε περίπτωση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων θα πρέπει να μένουν στο σπίτι και να μας
ενημερώνουν άμεσα.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται και να αποχωρούν στις καθορισμένες ώρες που είναι 7,15-8,00πμ
(ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ) και 2,30-3,15μμ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ). Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά η πρωινή
ώρα προσέλευσης (7,15-8,00πμ), για λόγους ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση, εκτός από πολύ έκτακτες
περιπτώσεις, δεν θα γίνεται παραλαβή και αποχώρηση παιδιών σε διαφορετικές ώρες από τις πιο πάνω,
καθότι όλες οι πόρτες και κάγκελα θα είναι κλειστά για λόγους ασφαλείας και υγιεινής.
5. Σε περίπτωση που θα παραλαμβάνει το παιδί σας άλλο άτομα εκτός από τους γονείς παρακαλούμε όπως
μας αναφέρετε το όνομα και την σχέση μεταξύ σας.
6. Οι ομαδάρχες θα βοηθούν τα μικρά παιδιά κατά την διάρκεια του φαγητού το οποίο, θα πρέπει να είναι
κατάλληλα συσκευασμένο σε ταπεράκια με το όνομα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγεται η άμεση
επαφή των ομαδαρχών, με το φαγητό των παιδιών.
7. Όσον αφορά το φαγητό θα μπορείτε να παραγγέλνετε και από την καντίνα του σχολείου. Για τα μικρά
παιδιά η παραγγελία και πληρωμή θα γίνεται από πριν σε εβδομαδιαία βάση με τον ομαδάρχη να βοηθά τα
παιδιά για το φαγητό τους. Για τα πιο μεγάλα παιδιά τα οποία μπορούν να χειριστούν τα χρήματα τους θα
μπορούν να αγοράσουν φαγητό από την καντίνα σε ημερήσια βάση και χωρίς παραγγελία από πριν
(επισυνάπτεται το μενού της καντίνας και το έντυπο παραγγελίας).
8. Τα παιδιά ακολουθούν πάντοτε την ομάδα τους και να ζητούν βοήθεια από τους εκπαιδευτές ή ομαδάρχες
τους για οτιδήποτε τους απασχολεί.
9. Η χρήση της τουαλέτας να γίνεται κατά την ώρα των διαλειμμάτων και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις κατά
την ώρα του μαθήματος.
10. Τα παιδιά θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους άφθονο εμφιαλωμένο νερό. Στην περίπτωση που τους τελειώσει
θα μπορούν να αγοράσουν εμφιαλωμένο νερό από την καντίνα, καθότι απαγορεύεται η επαναγέμιση τους
από τους ψήκτες νερού.

11. Για σκοπούς υγιεινής και ασφάλειας στα μαθήματα τέχνης και κατασκευών, απαιτείται όπως το κάθε παιδί
έχει καθημερινά μέσα στην τσάντα του την δική του κασετίνα με χρωματιστά, ξύστρα, γόμα στικ και ένα
μικρό πινέλο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κοινή χρήση τέτοιων αντικειμένων.
12. Κατά τις ημέρες που θα παιδιά θα έχουν κολύμβηση, απαραίτητα πρέπει να φέρνουν μαζί τους: Γυαλάκια
πισίνας, Σκουφάκι για το κεφάλι, Πετσέτα, Παντόφλες και επιπλέον φανελίτσα. Τα μικρά παιδιά θα
φοράνε ειδικό σωσίβιο κολύμβησης. Σε περίπτωση που τα παιδιά έχουν κολύμβηση την πρώτη ώρα να
έρχονται έτοιμα φορώντας το μαγιό τους από σπίτι.
13. Στην τσάντα τους θα πρέπει να υπάρχει επίσης και ένα αντισηπτικό της δικής σας επιλογής, για προσωπική
χρήση του παιδιού σας και μόνο, πριν την έναρξη και στο τέλος της κάθε δραστηριότητας. Σημειώστε ότι
θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους χώρους του σχολείου.
14. Να αποφεύγεται η χρήση οποιονδήποτε ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή άλλων προσωπικών αντικειμένων
αξίας, κατά την ώρα των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων.
15. Λόγω περιορισμένων θέσεων αλλά και ελέγχου του αριθμού συμμετοχής των παιδιών, η συμμετοχή στο
Summer School θα πρέπει να είναι για ολόκληρη την εβδομάδα και όχι για κάποιες ημέρες της εβδομάδας.
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί συμμετέχει μόνο κάποιες ημέρες της εβδομάδας, τότε θα γίνεται πληρωμή
για ολόκληρη την εβδομάδα και οι μέρες που δεν συμμετείχε, δυστυχώς δεν θα μπορούν να μεταφέρονται
στις επόμενες εβδομάδες.
16. Για καλύτερο προγραμματισμό και δημιουργία των ομάδων, κάθε εβδομάδα μέχρι και την ημέρα Πέμπτη,
θα γίνεται η πληρωμή των 50ε, στην είσοδο του Summer School, για εξασφάλιση θέσης για την επόμενη
εβδομάδα. Σε περίπτωση μη καταβολής της εβδομαδιαίας συνδρομής μέχρι την Πέμπτη, δεν θα μπορούμε
να εντάξουμε κανένα παιδί στις ομάδες για την επόμενη εβδομάδα. Όσοι προπλήρωσαν κάποιες εβδομάδες
ισχύουν οι θέσεις τους κανονικά.
17. Κατά τις πληρωμές σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ στην οποία θα
υπογράφουμε σε κάθε πληρωμή που κάνετε, με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης και παρεξηγήσεων. Για
όσους έχουν κάνει ON-LINE εγγραφή, θα τους παραδώσουμε την κάρτα πληρωμής την πρώτη μέρα
τοποθετώντας την κάρτα στην τσαντούλα των παιδιών.
18. Αναφέρουμε επίσης ότι σε περιπτώσεις διακοπής από το Summer school δεν θα γίνονται επιστροφές
χρημάτων.
19. Τα παιδιά σας μπορεί να φωτογραφηθούν ή βιντεοσκοπηθούν για σκοπούς προβολής του καλοκαιρινού
σχολείου μέσω οποιονδήποτε μέσων μαζικής ενημέρωσης πχ facebook, Instagram, websites, etc. Εάν δεν
επιθυμείτε παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.
20. Για τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να έχετε δική σας ασφαλιστική κάλυψη καθότι το καλοκαιρινό σχολείο δεν
θα φέρει καμία ευθύνη κάλυψης των εξόδων.
21. Στο ELITE SPORTING CLUB SUMMER SCHOOL, εκτός από τους πτυχιούχους και καταρτισμένους
εκπαιδευτές/δασκάλους/καθηγητές/γυμναστές/προπονητές, θα υπάρχει επιπλέον προσωπικό που είναι οι
ομαδάρχες και βοηθοί ένας ή δύο σε κάθε γκρουπ, ο ρόλος των οποίων θα είναι υποβοηθητικός για τα
παιδιά, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
22. Στις περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων ή όταν κάποιο παιδί ή γονέας δεν ακολουθούν τους όρους και
τους κανόνες του προγράμματος, αρχικά θα προειδοποιείται και εάν συνεχίζεται η μη προσαρμογή τους, θα
γίνεται διακοπή τους από το πρόγραμμα του Summer school.
23. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν το παιδί σας έχει οποιαδήποτε θέματα, αλλεργίες, κλπ.
24. Παιδιά άνω των 12 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν κάθε Δευτέρα πρωί αρνητικό ράπιτ τεστ COVID-19.
25. Πρώτιστος στόχος μας είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών, ως επίσης και η εκπαίδευση αλλά και
διασκέδαση τους μέσω των δραστηριοτήτων και αθλημάτων που προσφέρουμε.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν την λειτουργία τους όλες οι απογευματινές Δραστηριότητες
και Αθλήματα για την νέα περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ΙΟΥΝΙΟΥ 2022. Επισυνάπτετε ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ και
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μία από τις ακόλουθες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΘΛΗΜΑΤΑ:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, JUDO, ΤΕΝΙΣ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ., ΜΠΑΛΕΤΟ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ,
ZUMBA KIDS, ΧΟΡΟΥΣ (LATIN, MODERN, HIP HOP, BELLY DANCE).
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι.

