
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 

1. Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής (Tablet, 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, Mp3 Player, παιχνιδομηχανής κ.α ) από τους κατασκηνωτές σε όλη τη 

διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. Η επικοινωνία θα καθίσταται εφικτή μέσω τηλεφώνου της 

κατασκήνωσης ή μέσω καρτοτηλεφώνου με ατομική τηλεκάρτα ΟΤΕ, την οποία θα έχει ήδη 

προμηθευτεί, αν το επιθυμεί ο κατασκηνωτής, από το εμπόριο πριν ξεκινήσει η κατασκηνωτική 

περίοδος. 

2. Η περιβολή των κατασκηνωτών/τριών να είναι ευπρεπής και κόσμια. Για τα αγόρια μακρύ ή κοντό 

παντελόνι ,για τα κορίτσια φούστες ή φορέματα. Για οτιδήποτε άλλο προκύψει, η συνεννόηση θα 

γίνεται με το αρχηγείο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντός ή εκτός σκηνής με οτιδήποτε άλλο για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. εσώρουχα). 

3. Την αποκλειστική ευθύνη για τον χωρισμό των ομάδων των κατασκηνωτών/τριών φέρει το αρχηγείο. 

Κανείς άλλος δεν υπεισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία, εκτός μόνο μέχρι του σημείου να εκφράσει την 

επιθυμία του. 

4. Σε όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου κανένας κατασκηνωτής/τρια δεν φεύγει από τον 

χώρο της κατασκήνωσης για κανένα λόγο (π.χ. βόλτα , ψώνια). Αν υπάρχει κάποια κοινωνική 

εκδήλωση στην οποία θέλει να συμμετέχει (π.χ. χορευτικά συγκροτήματα, βάφτιση, γάμος κ.α.) θα 

γίνεται συνεννόηση με τον εκάστοτε αρχηγό. 

5. Οι μέρες και οι ώρες του επισκεπτηρίου θα τηρούνται αυστηρά. Καμία άλλη μέρα και ώρα δεν θα 

γίνονται επισκέψεις από κανέναν συγγενή, διότι διαταράσσεται το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. 

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια του επισκεπτηρίου οι επισκέπτες θα παραμένουν στο χώρο των γηπέδων ή 

της παιδικής χαράς. Κανείς και για κανένα λόγο δεν θα μεταφέρεται στο χώρο των σκηνών. 

6. Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο χώρο της κατασκήνωσης από κατασκηνωτή/τρια βαρύνει αποκλειστικά 

τους γονείς αυτού/αυτής. 

7. Οτιδήποτε αξίας φέρει μαζί του ο κατασκηνωτής (χρήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονική συσκευή, μουσικά 

όργανα κ.α.) είναι στη δική του αποκλειστική ευθύνη. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι της 

κατασκήνωσης διοικητικό συμβούλιο, αρχηγείο, ομαδάρχες, ομαδάρχισσες ) σε περίπτωση απώλειας  

ή καταστροφής του . 

8. Για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης και την αποφυγή ατυχημάτων οι κατασκηνωτές/τριες 

παρακαλούνται: να παίζουν στην παιδική χαρά με την προσοχή/εποπτεία κάποιου υπεύθυνου που θα 

ορίσει το αρχηγείο, να μην χρησιμοποιούν τα ντουζ ανά δύο άτομα, να αφήνουν κενό  μεταξύ των 

κρεββατιών τους εντός της σκηνής, να μη βρίσκονται τις μεσημεριανές ώρες στα γήπεδα ή σε 

οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο της κατασκήνωσης, να μην απομακρύνονται από τον/την 

ομαδάρχη/ομαδάρχισσα χωρίς άδεια. 

9. Παρακαλούνται οι γονείς κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της κατασκήνωσης να παραδίδουν τα παιδιά 

τους στους υπευθύνους της κατασκηνωτικής περιόδου στον προβλεπόμενο χώρο και να μην 

ανεβαίνουν επάνω στις σκηνές. 

 

Συμφωνώ με τον κανονισμό 

Υπογραφή γονέα και ονοματεπώνυμο 

 

 

        Ημερομηνία:................... 

Ονοματεπώνυμο παιδιού:...................................................................... 


