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Αγαπητοί κατασκηνωτές,
ΑγαΠΗΤοΊ γονείς,
Σας καλωσορίζουμε στην μεγάλη
οικογένεια της HAPPY DAYS! Εδώ, στην
ομορφότερη γωνιά της Χαλκιδικής, σε
ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, δίπλα
στη θάλασσα, βρίσκεται η παιδική μας
πολιτεία, που κάθε παιδί θέλει να ζήσει
και κάθε γονιός να εμπιστευτεί. Κάθε
καλοκαίρι ζούμε μαζί με τους αγαπημένους
μας φίλους στιγμές, που κρατάμε στην
καρδιά και στο μυαλό, ως τις πιο όμορφες
καλοκαιρινές αναμνήσεις για μια ζωή!
Η HAPPY DAYS σήμερα, είναι μια
κατασκήνωση με πιστούς φίλους
που απολαμβάνουν κάθε καλοκαίρι,
μοναδικά, στο είδος τους, προγράμματα
αθλητισμού, περιπέτειας και ατελείωτης
καλοκαιρινής διασκέδασης! Καταφέραμε
να δημιουργήσουμε μία έμπειρη,
εκπαιδευμένη, εξειδικευμένη και πάνω απ’
όλα δεμένη ομάδα άξιων στελεχών, που
σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράμματα
των κατασκηνωτών μας αλλά παράλληλα
αγκαλιάζουν τα παιδιά και τους βοηθούν
να κτίσουν την αυτοπεποίθηση τους,
να εξελίξουν τις ικανότητες τους και να
απολαύσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο με νέες
συναρπαστικές εμπειρίες.
Όλοι εμείς στην HAPPY DAYS, πάντοτε
κοντά στην καθημερινότητα των
κατασκηνωτών μας, βλέπουμε το όνειρο να
συνεχίζεται και κάθε χρόνο να εξελίσσεται
με τον πιο μαγικό τρόπο!
Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά και να το
ζήσουμε μαζί!

Σας ευχαριστούμε
για την εμπιστοσύνη σας.

εγκαταστάσεΙς
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΣΠΙΤΑΚΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η HAPPY DAYS, διαθέτει πλήρεις
εγκαταστάσεις, πλεονέκτημα που την
ξεχωρίζει και εγγυάται ατελείωτο παιχνίδι,
άνετη διαμονή και απόλυτη ασφάλεια σε
όλους τους τομείς.
Διαθέτουμε ένα συγκρότημα με αθλητικές
εγκαταστάσεις αγωνιστικών προδιαγραφών
και σύγχρονα ευρύχωρα σπιτάκια που
εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες για την
διαμονή των κατασκηνωτών.

Έκταση 60 στρεμμάτων ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα.

θάλασσα
πΙσίνα
Η κατασκήνωση HAPPY
DAYS βρίσκεται ακριβώς
μπροστά στη θάλασσα, και η
πρόσβαση των παιδιών γίνεται
μέσω της πεζογέφυρας που
συνδέει την κατασκήνωση
με την παραλία. Δύο πισίνες
ολυμπιακών διαστάσεων και
μια νεροτσουλήθρα περιμένουν
τους κατασκηνωτές μας
να διασκεδάσουν και να
κολυμπήσουν υπό την εποπτεία
του επαγγελματία ναυαγοσώστη
και των έμπειρων στελεχών μας.
ΘΑΛΑΣΣΑ
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΜΠΑΝΙΟ (δυνατότητα και
πρωί - απόγευμα για όσους το
επιθυμούν)
• BEACH VOLLEY
• BEACH SOCCER
• ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
• ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ
• BEACH PARTY
• ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
• ΜΠΑΛΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
• ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
• ΚΑΝΟ

παΙχνίδι+
δημιουργία
Η κατασκήνωση HAPPY DAYS δίνει
τη δυνατότητα στους κατασκηνωτές
της να ασκήσουν το πνεύμα τους
και να αναδείξουν τα ταλέντα και
τις ικανότητές τους μέσα από τα τις
παρακάτω δραστηριότητες:
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
• ΧΟΡΟΣ
• CINEMA
• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
• ΘΕΑΤΡΟ
• ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
• ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
• ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
• ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ψυχαγωγία
Η ψυχαγωγία είναι ένα από
τα βασικά στοιχεία του κατασκηνωτικού
πνεύματος και βρίσκεται στο κέντρο
της φιλοσοφίας μας. Η HAPPY DAYS
έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμά
της πολλές καινοτόμες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες εκπαιδευτικού
χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας
σύγχρονο εξοπλισμό και νέα
τεχνολογικά μέσα. Κάθε βράδυ,
αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας,
οι κατασκηνωτές μας απολαμβάνουν
ψυχαγωγικές δράσεις γεμάτες
από ενέργεια, γέλιο και χαρά.

αθλητΙκές δραστηριότηΤες

• ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ • ΜΠΑΣΚΕΤ • ΒΟΛΕΥ • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ • WATER POLO
• HANDBALL • RUGBY • BADMINTON • PING PONG • ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
• HOCKEY ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ • ΤΕΝΙΣ • ΣΤΙΒΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMP ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Στην HAPPY DAYS διοργανώνουμε κάθε χρόνο στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις
μας προπονητικά camp και τουρνουά σε όλα τα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
βόλεϊ, τένις, ξιφασκία, ποδηλασία, καράτε, χορός, κολύμβηση, tae-kwon-do). Σε συνεργασία
με πολλούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα υλοποιούμε εκπαιδευτικά και προπονητικά
προγράμματα προετοιμασίας, που είναι βασισμένα στις ανάγκες κάθε συλλόγου.

δραστηριότηΤες
extreme sports

Με την έμπειρη ομάδα στελεχών
της HAPPY DAYS, με χαμόγελο
και διάθεση για παιχνίδι και πάνω
απ’ όλα με αγάπη και σεβασμό
στις ανάγκες των παιδιών,
συνθέσαμε ένα πρότυπο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα, στο
οποίο κυριαρχούν ο αθλητισμός,
η θάλασσα και το παιχνίδι στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.
Οι κατασκηνωτές μας
γνωρίζουν τα αθλήματα που
επιθυμούν, δοκιμάζουν τις
αντοχές τους στα extreme
sports, συμμετέχουν σε
πρωτότυπα ομαδικά παιχνίδια,
απασχολούνται δημιουργικά
τον ελεύθερο τους χρόνο και
πρωταγωνιστούν σε μοναδικές
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις!

EXTREME SPORTS
• ΣΤΙΒΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
• ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
• FLYING FOX
• ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΜΠΑΛΕΣ
• ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
• ΛΑΚΚΟΣ ΤΑΡΖΑΝ
• ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΓΕΦΥΡΑ
• ΠΥΡΑΜΙΔΑ
• ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
• ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

παιδΙκό χωρΙό
Οι πολύτιμοι μικροί μας φίλοι που έρχονται
πρώτη φορά κατασκήνωση είναι για μας το πιο
σημαντικό κομμάτι της κατασκήνωσης.
Εδώ ζούμε μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία,
κάνουμε νέους φίλους με τους οποίους
παίζουμε, μοιραζόμαστε και απολαμβάνουμε
μοναδικές στιγμές που τις θυμόμαστε για
πάντα!
Ζούμε μακριά από την καθημερινότητα και
από το σπίτι μας για λίγες ημέρες, πράγμα που
απαιτεί ενθουσιασμό, θάρρος και τόλμη. Όλοι
εμείς είμαστε δίπλα τους για κάθε τους ανάγκη
και χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη και τη
συνεργασία των γονιών ώστε να επιτύχουμε τα
αποτελέσματα που προσδοκούμε. Φυσικά, τους
βοηθάμε και τους εκπαιδεύουμε να φροντίζουν
μόνοι τους απλά καθημερινά πράγματα, όπως
το ντύσιμο, το φαγητό και την καθαριότητά
τους.
Μέσα στις πρώτες ημέρες θα προσαρμοστούν
και θα καταλάβουν ότι η κατασκήνωση, είναι μια
μικρή κοινωνία, στην οποία όλοι μαζί πρέπει να
μάθουμε να ζούμε ομαδικά και αρμονικά.
Σας περιμένουμε λοιπόν για να γνωριστούμε
και να ζήσουμε απίστευτες κατασκηνωτικές
διακοπές!!!

μεγάλα EVENTS

Στην κατασκήνωση HAPPY DAYS η καθημερινότητα
κυλάει όμορφα και διασκεδαστικά, αλλά και
με προσμονή για τα μεγάλα events που
διοργανώνονται από τους μικρούς και τους μεγάλους
κατασκηνωτές μας. Η εβδομάδα περνάει και
ετοιμαζόμαστε για το σαββατοκύριακο με
το πιο HAPPY ΠΑΝΗΓΥΡΙ και την ΓΙΟΡΤΗ ΓΟΝΕΩΝ,
περιμένοντας φυσικά και τη συμμετοχή των γονέων,
για να νιώσουν και οι ίδιοι για λίγο παιδιά!!
Για τις εκδηλώσεις μας θα ενημερώνεστε άμεσα από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κατασκήνωσης.
• ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
• ΤΡΙΑΘΛΟ
• ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
• ΠΑΝΗΓΥΡΙ
• ΓΙΟΡΤΗ ΓΟΝΕΩΝ

αίτηση εγγραφής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: ..............................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: ..............................................................    ΑΜΚΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: ...................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: .........................................................................
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:    Α 
15ΗΜΕΡΟ ΟΑΕΔ:    Α1 

•    Α2 

•    Β 
•    Β1 

•    Γ 
•    Β2 

•    Γ1 

•    Γ2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΟΝΕΑ (ΤΑΜΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΑΕΔ ΩΣ:  ΑΝΕΡΓΟΣ 

•    ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΣ 

ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ: .........................................................................................................................................................
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:  ....................................   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ........................................................................................                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .................................................................................................................    Τ.Κ. ..............................    
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ: ............................................................................................................
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ..........................................    ΚΙΝΗΤΟ 1: ..........................................    ΚΙΝΗΤΟ 2: ..........................................
E-ΜAIL: ...........................................................................................................................
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ...............................    ΑΦΜ: ....................................................
ΑΜΚΑ: ........................................    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: .............................
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 

•    ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 

MΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ (ΑΦΙΞΗ):               ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

•    ΙΧ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ):  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

•    ΙΧ 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ:
ΝΑΙ 

•    ΟΧΙ 

*Σε περίπτωση ακύρωσης της θέσης, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έγκαιρα.
**Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτής αποχωρήσει πρόωρα από την κατασκήνωση ΔΕΝ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ το ποσό της
προκαταβολής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΝΕΑ
Δηλώνω υπεύθυνα για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι
τους όρους και τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης.

.....................................................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ           

ασφάλεια

ημερήσιο πρόγραμμα
8.15
8.45
9.00
9.45
11.00
12.00
13.00
13.45
15.00
17.15
17.45
19.45
20.45
21.30
23.15

Αναλυτικά η κατασκήνωση διαθέτει:

Ξύπνημα - Ατομική Καθαριότητα
Προσευχή - Έπαρση Σημαίας
Πρωινό
Επιθεώρηση - Κοινοτική Απασχόληση
Δραστηριότητες - Θαλάσσιο Μπάνιο
Δραστηριότητες - Θαλάσσιο Μπάνιο
Ελεύθερη Ώρα
Μεσημεριανό Γεύμα
Μεσημεριανή Ανάπαυση
Απογευματινό
Δραστηριότητες - Θαλάσσιο Μπάνιο
Ελεύθερη Ώρα - Ατομική Καθαριότητα
Δείπνο
Βραδινή Ψυχαγωγία  
Κατάκλιση

ιατρική περίθαλψη

τράπεζα

Στην κατασκήνωση υπάρχουν γιατρός και
νοσηλευτής / νοσηλεύτρια σε 24ωρη βάση.
Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και αναρρωτήριο, όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες και
φάρμακα προσφέρονται δωρεάν. Παρακαλούμε να μας αναφέρεται οποιοδήποτε
πρόβλημα υγείας, συμπληρώνοντας το ιατρικό δελτίο που βρίσκεται στην πίσω σελίδα, έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο γιατρός.

Στην κατασκήνωση υπάρχει
«Τράπεζα» όπου όλα τα παιδιά οφείλουν να καταθέσουν
τα χρήματά τους έτσι ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας.
Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται
για απώλεια χρημάτων που δεν
φυλάσσονται στην τράπεζα.

• Security στην πύλη της κατασκήνωσης.
• Νυκτοφύλακες, επόπτες, καθώς και εποπτεία προσωπικού σ’ όλους τους χώρους
και σε όλες τις δραστηριότητες.
• Περίφραξη σ’ όλη την κατασκήνωση.
• Πλήρες αυτόνομο σύστημα πυρασφάλειας.
• Αλεξικέραυνο.
• Πεζογέφυρα, μέσω της οποίας γίνεται η
προσέλευση των κατασκηνωτών στη θάλασσα, για την ασφάλειά τους.
• Μέτρα ασφαλείας στη θάλασσα από
πτυχιούχους ναυαγοσώστες. Κατά τη
διάρκεια του θαλάσσιου μπάνιου εκτός
από τον κλοιό που υπάρχει, δημιουργείται και ανθρώπινος κλοιός.
• Μέτρα ασφαλείας στην πισίνα από πτυχιούχους ναυαγοσώστες.
• Εξοπλισμένο Ιατρείο με αναρρωτήριο,
• Επάρκεια φαρμάκων και Γιατρό με νοσηλεύτρια σε 24ωρη βάση.
• Για τυχόν έκτακτα περιστατικά υπάρχει
συνεργασία με το Νοσοκομείο Πολυγύρου που απέχει 18 χιλιόμετρα από την
κατασκήνωση.
• Οι κατασκηνωτές είναι ασφαλισμένοι
με έξοδα της κατασκήνωσης κατά των
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΠΡΩΙ

ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΒΡΑΔΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Γάλα - Κακάο - Τσάι - Βούτυρο Μερέντα - Μέλι - Μαρμελάδα - Ψωμί

Μπριζόλα 250γρ με Κους-Κους Σαλάτα - Παγωτό

Κρουασάν ή Donut

Σπαγγέτι Carbonara
ή Napoliten 200γρ - Τυρί - Σαλάτα - Ζελέ φρούτων

ΔΕΥΤΕΡΑ

Χυμός Πορτοκάλι - Κασέρι Μαρμελάδα - Αυγό βραστό - Ψωμί

Κοτόπουλο Μπούτι ή Φιλέτο 250γρ με
Ρύζι Λαχανικών - Σαλάτα - Φρούτο

Τυρόπιτα

Κρύο σάντουιτς - Πατάτες τηγανιτές - Σαλάτα Φρούτο

ΤΡΙΤΗ

Γάλα - Κακάο - Τσάι
Τσουρεκάκι

Ψάροκροκέτες με Πατάτες Τηγανιτές
180γρ - Σαλάτα - Φρούτο

Μπανάνα ή Γιαούρτι με Φρούτα

Τυρόπιτα ή Πεινερλί 180γρ - Πορτοκαλάδα - Φρούτο

ΤΕΤΑΡΤΗ

Γάλα - Κακάο - Τσάι
Βούτυρο - Μερέντα - Μαρμελάδα Μέλι - Ψωμί

Παστίτσιο με Κιμά 200γρ ή Σπαγγέτι
Bolognesse 200γρ - Σαλάτα - Φρούτο

Λουκουμάς

Πίτσα 180γρ - Κόκα Kόλα - Φρούτο

ΠΕΜΠΤΗ

Γάλα - Κακάο - Τσάι - Αυγό Βραστό Κασέρι - Βούτυρο - Μαρμελάδα Ψωμί

Σουτζουκάκια ή Κεφτεδάκια 200γρ με
Πουρέ - Σαλάτα - Παγωτό

Κρένα Βανίλια ή Ρυζόγαλο

Κοτομπουκιές 250γρ - Πατάτες Φούρνου - Τυρί
- Φρούτο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γάλα - Κακάο - Τσάι
Μπουγάτσα Κρέμα

Γεμιστά ή Φασολάκια 350γρ - Τζατζίκι
ή Τυρί - Σαλάτα - Φρούτο

Σάντουϊτς Ζαμπόν - Κασέρι

Μακαρονάκι κοφτό με κιμά - Σαλάτα - Φρούτο

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γάλα - Κακάο - Τσάι - Δημητριακά Βούτυρο - Μαρμελάδα - Ψωμί

Κρέας με Κριθαράκι 250γρ - Σαλάτα
- Φρούτο

Παγωτό Χωνάκι

Χάμπουργκερ 200γρ ή Σουβλάκι 200γρ - Πατάτες
Τηγανιτές - Φρούτο

εβδομαδιαίο
πρόγραμμα
φαγητού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις 11:00 πμ μοιράζεται στους κατασκηνωτές πρόγευμα το
οποίο περιλαμβάνει χυμό ή φρούτο εποχής.
Τα γεύματα κάθε ημέρας είναι περιεκτικότητας τουλάχιστον
3.000 θερμίδων και συνοδεύονται από ψωμί ημέρας και ολόφρεσκα φρούτα εποχής (καρπούζι, ροδάκινο, νεκταρίνια,
σταφύλια, μπανάνες, δαμάσκηνα, βερίκοκα, κεράσια ) και
δεν υπάρχει περιορισμός στην κατανάλωση.
Όλα τα γεύματα παρασκευάζονται στα μαγειρεία της κατασκήνωσης με άριστης ποιότητας υλικά. (HACCP)
Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση ανυπαρξίας κατάλληλων υλικών στην αγορά ή
κάποιου άλλου σοβαρού λόγου.
Η σαλάτα είναι ντομάτα - αγγούρι

ιατρικό δελτίο κατασκηνωτή
Το ιατρικό δελτίο του κατασκηνωτή συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από
το γιατρό και το γονέα, ένα μήνα πριν από την έναρξη της περιόδου συμμετοχής και παραδίδεται
στο γραφείο της κατασκήνωσης ή αποστέλλεται στο e-mail: info@happydays.gr
XΩΡΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:    Α 
15ΗΜΕΡΟ ΟΑΕΔ:    Α1 

•    Α2 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ:
ΑΜΚΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ:

•    Β1 

•    Β 

•    Β2 

•    Γ 
•    Γ1 

•    Γ2 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                              Τ.Κ.:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ:
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ:

ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Αλλεργίες σε τροφές (Αναλυτικά):
Αλλεργίες σε φάρμακα (Αναλυτικά):

Άλλες αλλεργίες:
Αναπνευστικά προβλήματα:
Ορθοπεδικά προβλήματα:
Έλλειψη G6PD:

Kαρδιακό φύσημα:

Ιστορικό σπασμών / επιληψίας / άσθματος:
Άλλο χρόνιο νόσημα:
Χρόνια φαρμακευτική αγωγή:
Άντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πχ. νυχτερινή ενούρηση / υπνοβασία / φοβίες:

Ιστορικό νοσηλειών / επεμβάσεων:
Το παιδί εξετάστηκε από τον υπογραφόντα ιατρό και βρέθηκε υγιείς και ικανό να συμμετέχει σε όλες
τις δραστηριότητες εκτός από:

Ονοματεπώνυμο Ιατρού

Τηλέφωνο Ιατρού

...............................................................................................................................................................

................................................................................

Σφραγίδα και υπογραφή Ιατρού

Ημ/νία συμπλήρωσης δελτίου

Υπογραφή γονέα

κατασκηνωτικές περίοδοι
(22 ημερών)

τηλεφωνική επικοινωνία επισκεπτήριο

Α. 20 Ιουνίου - 12 Ιουλίου
Β. 12 Ιουλίου - 3 Αυγούστου
Γ. 3 Αυγούστου - 25 Αυγούστου

Στην κατασκήνωση υπάρχουν καρτοτηλέφωνα και τηλεφωνικό κέντρο με πολλές γραμμές εξυπηρέτησης. Για την καλύτερη προσαρμογή των παιδιών σας ζητάμε τη συνεργασία
σας και σας παρακαλούμε να αποφύγετε τα τηλεφωνήματα τις πρώτες μέρες και τις επισκέψεις την πρώτη βδομάδα.
Η πολύ συχνή επαφή και επικοινωνία αποσπά τα παιδιά από
το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες και δυσκολεύει την
προσαρμογή τους. Αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και πριν
επικοινωνήσετε με το παιδί σας ΖΗΤΗΣΤΕ ενημέρωση από
κάποιον υπεύθυνο. Να είστε σίγουροι ότι αν χρειαστεί θα
επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Φροντίστε οι επισκέψεις
σας να γίνονται Σάββατο και Κυριακή και οπωσδήποτε ΟΧΙ
το πρώτο Σαββατοκύριακο της κατασκηνωτικής περιόδου.

κατασκηνωτικές περίοδοι
ΟΑΕΔ (15ΗΜΕΡΑ)
Α1. 20 Ιουνίου - 4 Ιουλίου
Α2. 28 Ιουνίου - 12 Ιουλίου
Β1. 12 Ιουλίου - 26 Ιουλίου
Β2. 26 Ιουλίου - 9 Αυγούστου
Γ1. 3 Αυγούστου - 17 Αυγούστου
Γ2. 11 Αυγούστου - 25 Αυγούστου

μετακινήσεις
άδειες εξόδου
άδειες εξόδου

Τόπος αναχώρησης - άφιξης:
Γήπεδο
Μπάσκετ
ΠΑΟΚ (Παλατάκι)
Από
το χώρο
της κατασκήνωσης
δίνονται άδειες μόνο στους
γονείς των κατασκηνωτών ή σε νόμιμο εκπρόσωπο με επικυρωμένη
εξουσιοδότηση
από οποιαδήποτε
Δημόσια
Από το
χώρο της κατασκήνωσης
δίνονται
άδειες Αρχή
μόνο και
στους
Μετακίνηση
περιόδων
(22ημερών)
εφόσον
ελεγχθεί
ή παραδοθεί
Αστυνομική
Ταυτότηταμε
στην
γονείς
των κατασκηνωτών
ήησε
νόμιμο εκπρόσωπο
επικυυποδοχή
καιεξουσιοδότηση
γίνει τηλεφωνική
επικοινωνία
με τους
γονείς.
ρωμένη
από
οποιαδήποτε
Δημόσια
Αρχή και
Ώρα αναχώρησης
από το
παλατάκι:
εφόσον
ελεγχθεί
ή
παραδοθεί
η
Αστυνομική
Ταυτότητα
στην
16:00 (για την έναρξη κάθε περιόδου)
υποδοχή
και
γίνει
τηλεφωνική
επικοινωνία
με
τους
γονείς.
Ώρα άφιξης στο παλατάκι:
19:00 (για την λήξη κάθε περιόδου)
Μετακίνηση 15ημέρου (η μετακίνηση γίνεται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τα παιδιά του προγράμματος ΟΑΕΔ)
Ώρα αναχώρησης από το παλατάκι:
10:00 (για την έναρξη κάθε 15ημέρου)
Ώρα άφιξης στο παλατάκι:
13:00 (για την λήξη κάθε 15ημέρου)
* στις περιπτώσεις που συμπίπτουν οι ημερομηνίες έναρξης
των 15ημέρων με αυτές των ολόκληρων περιόδων (22 ημερών) ισχύουν οι ώρες των κανονικών περιόδων (22 ημερών).
(ισχύει για 20/6, 12/7 & 3/8)
** Όσοι κατασκηνωτές έρχονται με δικά τους μεταφορικά
μέσα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατασκήνωση στις 17:30
μμ (όχι νωρίτερα) για την πιο γρήγορη τακτοποίηση και αποφυγή ταλαιπωρίας (ισχύει για όλες τις μετακινήσεις).
Για τις πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης ενημερώνεστε τηλεφωνικά από τα γραφεία της κατασκήνωσης και από τους τοπικούς αντιπροσώπους.
*** Οι γονείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους πρέπει
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να δηλώνουν στην γραμματεία της κατασκήνωσης τον τρόπο που θα γίνεται η μετακίνηση του/των παιδιών τους.

άδειες εξόδου
Από το χώρο της κατασκήνωσης δίνονται άδειες μόνο στους
γονείς των κατασκηνωτών ή σε νόμιμο εκπρόσωπο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή
και εφόσον ελεγχθεί ή παραδοθεί η Αστυνομική Ταυτότητα
στην υποδοχή και γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς. To ίδιο ισχύει και σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης.

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
11:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ:
11:00 - 13:00 & 17:30 - 20:30

τα παιδιά για την
παραμονή τους χρειάζονται
Σλίπινγκ μπαγκ ή μια κουβέρτα, δύο σεντόνια, δύο μαξιλαροθήκες, τρείς πετσέτες, (θάλασσας, μπάνιου, προσώπου),
εσώρουχα (αρκετά), πιζάμες, μπλουζάκια, παντελονάκια,
παπούτσια, σαγιονάρες, κάλτσες, μακριές φόρμες, φούτερ,
αδιάβροχο, μαγιό, σκουφάκι για την πισίνα, παγούρι, καπέλο
για τον ήλιο, αντιηλιακό, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, αντικουνουπικό, χτένα, φακό, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: μουσικά όργανα, βιβλία, επιτραπέζια, mp3.

δεν επιτρέπονται
Αιχμηρά και επικίνδυνα αντικείμενα καθώς επίσης και κινητά
τηλέφωνα. Αποφύγετε να δίνετε στα παιδιά σας αντικείμενα
αξίας όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, φωτογραφικές μηχανές,
tablet κ.α. Γενικότερα, φροντίζετε να σημειώνετε τα αρχικά
του ονόματος του παιδιού σε όσα από τα ατομικά του είδη
είναι δυνατόν. Προτιμάτε να εφοδιάζετε τους κατασκηνωτές με αντικείμενα και ρούχα χρησιμοποιημένα που τα παιδιά γνωρίζουν και όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας γιατί υπάρχει
κίνδυνος να χαθούν.
Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες πολύτιμων ή άλλων προσωπικών ειδών.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ HAPPY DAYS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ή ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ:
ΟΑΕΔ (πρόγραμμα για ανέργους & χαμηλόμισθους)
ΔΕΗ •  Ε.Υ.Α.Θ.  •  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΟΠΥΥ (μόνο υπάλληλοι)  •  ΕΟΤ  •  ΕΤΕΑ (μόνο υπάλληλοι)
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (μικρή συμμετοχή γονέα)  
ΟΑΕΔ (μόνο υπάλληλοι)
ΟΑΣΘ  •  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ  •  ΟΛΘ  
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΚΑ:
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  •  ΟΑΕΕ (μόνο υπάλληλοι)
ΟΓΑ (μόνο υπάλληλοι)  •  ΤΑΝΠΥ (ναυτικών πρακτόρων)
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  •  ΤΣΑΥ (γιατροί-φαρμακοποιοί)
ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών & εργοληπτών δημοσίων έργων)
ΤΥΔΚΥ (δημοτικών υπαλλήλων)
ΙΚΑ (μόνο υπάλληλοι) •  ΤΑΠΕΜ (ταμείο μετάλλων)
ΤΑΠΟΤΕ (προσωπικού ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ)
ΤΑΣ (συμβολαιογράφοι)  •  ΤΑΞΥ (ξενοδοχουπάλληλοι)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Βατοπέδι * Σιθωνία * Χαλκιδική

Η κατασκήνωση HAPPY DAYS εκτείνεται σε ιδιόκτητη έκταση 60 στρεμμάτων
δίπλα στη θάλασσα σε μια από τις ομορφότερες παραλίες στο Βατοπέδι
Χαλκιδικής, 3 χλμ. μετά τη διασταύρωση της Ορμύλιας και 80χλμ.
από τη Θεσσαλονίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 66, Τ.Κ. 54624, Τ: 2310 239 891, F: 2310 283 984

ΔΚΑΤΩΡΕΑΝ
ΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κατασκήνωση: Βατοπέδι, ΣιθωνίαΧαλκιδικής, Τ.Κ.: 63071                                                                                                     
Τηλ. Κέντρο 23710 98419-420-421-422 (τα τηλέφωνα λειτουργούν από 20/6-8/9)
email: info@happydays.gr
        Happy Days Camp             happydayscampgr       www.happydays.gr
Άλλες πόλεις:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ............. 6944 131 131
ΒΕΡΟΙΑ............................................ 6932 131 366
ΒΟΛΟΣ............................................. 6973 210 995
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.................................... 6932 131 366
ΕΔΕΣΣΑ........................................... 6932 131 366
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.......................... 2310 239 891
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ..................................6973 210 995
ΚΑΤΕΡΙΝΗ...................................... 6973 210 995
ΚΟΖΑΝΗ......................................... 2310 239 891
ΚΟΜΟΤΗΝΗ................................. 6944 131 131
ΛΑΜΙΑ.............................................. 6973 210 995
ΛΑΡΙΣΑ............................................ 6973 210 995
ΞΑΝΘΗ............................................ 6944 131 131
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ.............................. 2310 239 891
ΣΕΡΡΕΣ............................................ 6944 131 131
ΦΛΩΡΙΝΑ....................................... 6973 600 323

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α& ΧΝΑ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ

*με όλα τα
συμβεβλημένα
ασφαλιστικά
ταμεία

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΒΑΤΟΠΕΔΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η κατασκήνωση είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (HACCP) από το 2004.
Η κατασκήνωση υδρεύεται με κατάλληλο νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ορμύλιας και
ελέγχεται με καθημερινές μετρήσεις εντός του χώρου της κατασκήνωσης.

