Πληοξθξοίεπ για ηιπ Καηαζκημωηικέπ Πεοιόδξρπ Κξοιηζιώμ 2019
Παναθαιμφμε κα δηαβάζεηε με πμιφ Π Ρ Ο  Ο Χ Η ηα παναθάης:
1. Οι καηαζκημωηικέπ πεοίξδξι ηωμ κξοιηζιώμ είμαι:
Α΄: 25/6 – 2/7 (Δ΄, Γ΄, η΄ Δεμμηηθμφ)
Β΄: 2/7 – 12/7 (Γομκαζίμο θαη Λοθείμο)
 Ωξ ηάλε ιμγίδεηαη αοηή πμο ζα πάεη ημ παηδί θαηά ημ επυμεκμ ζπμιηθυ έημξ (20192020).
2. Οι ηιμέπ ζρμμεηξςήπ είμαι:
i. γηα ηεκ Α΄ πενίμδμ 60€ θαη
ii. γηα ηε Β΄ πενίμδμ 90€
 Εκπηώζειπ ζηιπ ηιμέπ ζρμμεηξςήπ θα γίμξμηαι ζε ζρμεμμόηζη με ηξρπ ιεοείπ ηωμ
Εμξοιώμ ζαπ.
3. Απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηεκ παναμμκή ημοξ ζηεκ Καηαζθήκςζε ζηεκ πενίμδμ ηςκ
θμνηηζηχκ απμηειεί ημ κηφζημμ με θμφζηα ή θυνεμα. Δεκ επηηνέπμκηαη μπιμοδμθμνέμαηα, αμάκηθα
μπιμοδάθηα, ηηνακηάθηα θαη θμιάκ. Γηα ηηξ ηοπυκ θνφεξ εμένεξ μη θαηαζθεκχηνηεξ αξ
πνμμεζεοημφκ πμκηνυ θαιζυκ.
4. Ο ανηζμυξ ηςκ θαηαζθεκςηνηχκ ζα είκαη πενημνηζμέκμξ θαη γη’ αοηυ ζα ηενεζεί Α Τ  Σ Η Ρ
Α ζεηνά πνμηεναηυηεηαξ. Καημπονχκεη θάπμημ παηδί ηε ζομμεημπή ημο ζηεκ Καηαζθήκςζε με ηεκ
έγθαηνε θαηάζεζε ηεξ δήιςζήξ ημο (ηλεκηοξμικά και ςειοόγοαθα) θαζχξ θαη με ηεκ θαηαβμιή
ημο πνεμαηηθμφ πμζμφ ηεξ ακηίζημηπεξ πενηυδμο. ε πενίπηςζε πμο θάπμηa θαηαζθεκχηνηα θφγεη
κςνίηενα απυ ηε ιήλε ηεξ θαηαζθεκςηηθήξ πενηυδμο δεμ γίμεηαι καμία επιζηοξθή ςοημάηωμ.
5. Δηάνθεηα εγγναθχκ: Από ηημ Δερηέοα 20 Μαΐξρ έωπ ηξ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ηημ

Παοαζκερή 24 Μαΐξρ.
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΝΑ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ
6. Οη εγγναθέξ γηα ηηξ πενηυδμοξ ηςκ θμνηηζηχκ ζα γίκμκηαη ανπηθά ειεθηνμκηθά ζηεκ ηζημζειίδα
ηεξ Μεηνυπμιεξ (www.imflorinas.gr) ζηεκ εκυηεηα «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 2019» θάκμκηαξ θιηθ ζημ
«Ηιεθηνμκηθή Φυνμα Καηαζθεκςηή (ηνηαξ)» και θαηυπηκ:

Ι. ηη Φλώοιμα:

ημ Κέκηνμ Νευηεηαξ «ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ» ηεξ Ιενάξ Μεηνμπυιεςξ (Ηπείνμο 50, Πι. Ηνχςκ),
θαζεμενηκά απυ ηηξ 12μ – 1μμ θαη 8μμ – 9μμ (Τπεφζοκμξ π. Θεςκάξ Αζακαζηάδεξ, ηειέθ.
επηθμηκςκίαξ: 2385044792).
ΙΙ. ηημ Πηξλεμαΐδα:
ημκ Ι. Ν. Αγ. ηεθάκμο, θαζεμενηκά 6:30μμ - 7:30μμ (Τπεφζοκμξ π. Σημυζεμξ Σζηζμαιίδεξ,
ηειέθ. επηθμηκςκίαξ: 2463024800).
ΙΙΙ. ηξ Αμύμηαιξ:
ημκ Ι. Ν. Αγ. Κςκζηακηίκμο & Γιέκεξ, θαζεμενηκά 11πμ – 1μμ (Τπεφζοκμξ θ. Μηπάιεξ Άσηαξ,
ηειέθ. επηθμηκςκίαξ: 23860 22457).
7. Γηα ηεκ ΩΦΕΛΕΙΑ ημο παηδημφ αιιά θαη μιυθιενεξ ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο, ςξ ΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΚΕΠΣΗΡΙΟΤ μνίδεηαη ε ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΚΑΘΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ. Η ποξζαομξγή ηξρ παιδιξύ ζηξ ποόγοαμμα ηηπ καηαζκήμωζηπ δεμ επιηργςάμεηαι
με επιζκεπηήοιξ ζργγεμώμ και θίλωμ, απεμαμηίαπ δημιξρογείηαι πληθώοα αομηηικώμ
ζρμεπειώμ για όλξρπ. Γίκαη ηυζεξ ιίγεξ μη μένεξ, πμο ηα παηδηά ζα επηζηνέρμοκ ζπίηη ημοξ πμιφ
γνήγμνα. Πεοιμέμξρμε με ςαοά όλξρπ ζηημ λήνη ηηπ κάθε καηαζκημωηικήπ πεοιόδξρ γηα κα
πανείηε ηα παηδηά θαη κα λεκαγεζείηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Καηαζθήκςζεξ.
8. Η πφιε ηεξ Καηαζθήκςζεξ ζα παναμέκεη πάκηα θιεηζηή θαη υ,ηη πνάγμαηα ζα έπμοκ ακάγθε ηα
παηδηά ζαξ ζα μπμνείηε κα ηα αθήκεηε ζημοξ οπεφζοκμοξ ηεξ Σναπεδανίαξ ή ζημκ Φφιαθα ηεξ
Πφιεξ, γηα κα παναδμζμφκ ζηα παηδηά ζαξ.
9. Απαγμνεφμκηαη αοζηενά θηκεηά ηειέθςκα, γμουθμακ, mp3, mp4 θαη θάζε είδμοξ ειεθηνμκηθά
παηπκίδηα θαζχξ θαη είδε θμμμςηηθήξ, γηα κα μεκ οπάνλμοκ θνμφζμαηα απχιεηαξ ή θιμπήξ.
10. Δεκ επηηνέπμκηαη επμοδεκί θάζε είδμοξ ηνυθημα, εθηυξ απυ πομμφξ θαη κενά, γηα κα μάζμοκ
ηα παηδηά κα ηνχκε υια ηα θαγεηά θαη κα με ζαξ θμονάδμοκ με ηηξ πνμηημήζεηξ ημοξ. ε
πενίπηςζε πανάβαζεξ, ηα μπμηαδήπμηε ηνυθημα ζα ζογθεκηνχκμκηαη απυ ηηξ μμαδάνπηζζεξ θαη
ζα μμηνάδμκηαη ζηα παηδηά.
11. Καιυ είκαη κα μεκ παίνκεηε ηειέθςκμ θαη δεηάηε ημ παηδί ζαξ, γηαηί ημ απμζπάηε απυ ημ
πνυγναμμα ηεξ Καηαζθήκςζεξ. Τπάνπεη θανημηειέθςκμ θαη ζα μπμνμφκ κα επηθμηκςκμφκ ηα
παηδηά μαδί ζαξ.
11. Με μεγάιε μαξ πανά ζα ζαξ πενημέκμομε ζηε ιήλε ηεξ πενηυδμο, γηα κα πανείηε ηα παηδηά ζαξ
ζηε γημνηή πμο ζα εημημάζμοκ θαη κα λεκαγεζείηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Καηαζθήκςζεξ.
ΚΑΛΗ

ΑΝΣΑΜΩΗ!!!

