
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρακαλούμε τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους, να φροντίζουν για την τήρηση των παρακάτω
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά το διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα:

-Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν  άνετα ρούχα πάντα μαζί τους, ένα καπέλο και να φορούν άνετα
ρούχα και αθλητικά παπούτσια. Καλό θα ήταν να έχουν προαιρετικά και δεύτερη αλλαξιά ρούχων
σε ένα μικρό σακίδιο που θα φέρουν μαζί τους. Επίσης μπορούν να έχουν μαζί τους μπουκάλι -
παγουράκι νερό και αντηλιακό. (σημειώστε ότι στο πρόγραμμα θα προσφέρεται νερό , χυμός και
δεκατιανό ).

-‘Ολες οι μετακινήσεις θα γίνονται σε δυάδες, με τους συνοδούς του προγράμματος μπροστά και
πίσω από την ομάδα. Συμβουλεύετε τα παιδιά σας να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των
υπευθύνων του προγράμματος καθώς και των υπευθύνων κάθε προορισμού των εκδρομών μας.

-Στα χρησιμοποιούμενα πούλμαν η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική.

-Για παιδιά που ζαλίζονται στις μετακινήσεις, ενημερώστε τον υπεύθυνο των εκδρομών πριν από
την αναχώρηση των παιδιών, ώστε να μεριμνήσει  να καθίσουν στις μπροστινές θέσεις και να
είναι έτοιμος να τα βοηθήσει εάν χρειαστεί.

-Τα σακίδια των παιδιών θα παραμένουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης στις μπαγκαζιέρες και
απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

-Για τις εκδρομές στην θάλασσα ή στην πισίνα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους
υποχρεωτικά μαγιό, αντηλιακό, μπουρνούζι ή πετσέτα , σαγιονάρες και προαιρετικά οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ κολύμβησης.

Τα παιδιά να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας ή  φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί
κινδυνεύουν να τα χάσουν ή να καταστραφούν και οι υπεύθυνοι του προγράμματος δεν θα
φέρουν καμία ευθύνη.

*Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν φάει 3 ώρες πριν την είσοδο τους στην θάλασσα ή στην
πισίνα. Ακόμη και ένα ποτήρι γάλα θεωρείται γεύμα και χρειάζεται 3 ώρες για να χωνευθεί. Το
πρωινό τους θα πρέπει να είναι κάτι εύπεπτο και ελαφρύ.

*Η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη  αστυνομικής ταυτότητας

Ευχόμαστε σε όλους ένα ασφαλές δημιουργικό και ευχάριστο καλοκαίρι !!!
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