ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
2020.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Λήξη: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
*Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να
απαιτηθεί (π.χ στρωματάκι, υλικά ζωγραφικής, ρακέτες τένις,
υλικά ζαχαροπλαστικής, βιβλία, μουσικά όργανα κτλ.), επιβαρύνει
τους συμμετέχοντες.
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
1. €70 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή μια φορά την
εβδομάδα.
2. €140 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή δύο φορές την
εβδομάδα (Μπαλέτο Επίπεδο 3, Επίπεδο 4)
3. €120 για τη δραστηριότητα Τένις.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
4.Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των
συμμετεχόντων
ανέλθει
στον
ελάχιστο
απαιτούμενο
(αναγράφεται κάτω από κάθε δραστηριότητα).
5. 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 Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρου 8,
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-15:00, από τη Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

6.Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα
ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΕΦΕΤΑΙ εφόσον το τμήμα έχει δημιουργηθεί.
7. Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για την προσωπική
τους ασφάλεια κατά το χρόνο παρουσίας τους στις
δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες
φέρουν την ευθύνη παράδοσης και παραλαβής των παιδιών
τους από το χώρο των δραστηριοτήτων.
8.Το Ανοικτό Σχολείο θα είναι κλειστό:
• Περίοδος Χριστουγέννων 24/12/2020 – 6/1/2021
• Καθαρά Δευτέρα 15/3/2021
• 28η Οκτωβρίου 2020
• 25η Μαρτίου 2021
• 1η Απριλίου 2021
• Περίοδος του Πάσχα 26/4/2021 – 9/5/2021
Οι τοπικές γιορτές εξαιρούνται.
9. 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.
10.Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να
επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Συντονίστρια του Ανοικτού
Σχολείου Δήμου Αγλαντζιάς, στα τηλέφωνα 77778100,
99426708 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:00).

