
Camp Τεχνών • 2022             Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ  

Διαβάσετε με προσοχή. Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε απορία σας.  

Γεια σας!  
Παρακάτω, παρέχουμε κάποιες βασικές οδηγίες για τη σωστή λειτουργία του Camp. 

Σημείωση: Για να μπορέσει να λειτουργήσει το Camp, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον 15 παιδιών.  
 Το Camp λειτουργεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Τo Camp, αρχίζει στις 20/6 και ολοκληρώνεται στις 15/7. Λειτουργεί τις καθημερινές (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).  
Αποτελείται από δύο κύκλους (2 δεκαπενθήμερα) • ελάχιστη χρονική συμμετοχή: σε τουλάχιστον έναν (1) κύκλο.  

Αντικείμενο: Δημιουργία θερινών εργαστηρίων με παράλληλες καλλιτεχνικές, σωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, για παιδιά 
ηλικίας 5μιση - 13, κατά την διάρκεια των θερινών τους διακοπών. 
Στόχοι: Η πνευματική, φυσική, κοινωνική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από δραστηριότητες, όπως θέατρο, μουσική, χορό, 
ομαδικό παιχνίδι, κατασκευές, δημιουργία και παρουσίαση ιστοριών κ.α. .  
Γιατί να το επιλέξω: Γιατί είναι η ιδανική απασχόληση για παιδιά, βασισμένη στη γνωστή φράση: "νους υγιής εν σώματι υγιεί". Συνδυάζει 
δηλαδή τη σωματική με την πνευματική εξάσκηση. Μία ιδανική, ασφαλής και δημιουργική λύση για τους εργαζόμενους γονείς, που 
επιθυμούν, εκτός από αθλητική δραστηριότητα και την καλλιτεχνική - πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Δραστηριότητες και Παροχές 
Μαθήματα: Θέατρο, έκφραση Θεατρικό παιχνίδι και αυτοσχεδιασμός • Χορός • Κινησιολογία • Μουσικοκινητική, χορευτικός 
αυτοσχεδιασμός • Μουσική, τραγούδι • Δημιουργική γραφή και παρουσίαση ιστοριών • Κατασκευές: μάσκα, σκηνικό, κοστούμι • 
Ζωγραφική, σχέδιο και εφαρμογή • Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους • Προβολές • Κανόνες οργάνωσης ομάδας. 

Παροχές: 2 σνακ ανά παιδί (έξτρα χρέωση 10€/εβδομάδα) με χυμό • Έξτρα ώρα φύλαξης παιδιών έως και 1 ώρα και 30 λεπτά (έξτρα 
χρέωση 10€/εβδομάδα) μετά τη λήξη του Camp για περιορισμένο αριθμό παιδιών • Συνεργασία με παιδίατρο σε περίπτωση ανάγκης 
καθώς και με σύμβουλο ψυχικής υγείας • Ομαδική ασφάλιση • Κλιματιζόμενες αίθουσες  

Χρονοδιάγραμμα 
8:00 - 8:30 Προσέλευση • 8:30 - 12:30 Δραστηριότητες • 12:30 - 13:15 Κύριο Διάλειμμα για φαγητό (κυρίως γεύμα) και χαλάρωση •  
13:15 - 14:15 Δραστηριότητες • 14:15 - 14:30 Προετοιμασία και αποχώρηση 

Το κάθε μέλος πρέπει να έχει πάντα μαζί του μια δεύτερη αλλαξιά ρούχων σε περίπτωση που χρειαστεί. 
Καθώς επίσης φέρνει από το σπίτι του, το προσωπικό του ημερήσιο κυρίως γεύμα το οποίο θα φυλάσσεται από το Θέατρο μέχρι την 
ώρα του φαγητού.   

Σε περίπτωση απουσίας, θα ήταν καλό να ενημερώνεται η γραμματεία στα τηλέφωνα του Θεάτρου, πριν από την έναρξη του Camp ή 
την προηγούμενη.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με άνετα ρούχα.  
Για να διατηρούμε τους χώρους καθαρούς αποφεύγουμε τις τσίχλες και τα φαγώσιμα μέσα στις αίθουσες των εργαστηρίων. 

Κάθε τμήμα αποτελείται από τουλάχιστον 10 μέλη και δεν ξεπερνάει τον αριθμό των 15. 

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, μπορεί - και αν συντρέχει ειδικός λόγος - να διακόψει τη συμμετοχή μέλους στο Camp, με παράλληλη επιστροφή 
χρημάτων αναλογικά με το χρόνο που θα απομένει μέχρι τη λήξη της περιόδου. 

Οι γονείς των μελών δεν μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Camp.  

Την πρώτη μέρα έναρξης του Camp, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης που θα κρίνει δυνατή την συμμετοχή 
σε αυτό.  

Το κόστος συμμετοχής είναι 90€ / κύκλο δεκαπενθήμερου (δεν περιλαμβάνονται σνακ, γεύμα και φύλαξη.)  
Έκπτωση προβλέπεται σε παιδιά από την ίδια οικογένεια (η έκπτωση αφορά μόνο τη βασική συμμετοχή).  
- Με την εγγραφή δίδεται προκαταβολή 50%, και εξόφληση την πρώτη εβδομάδα του 15ήμερου (για έναν κύκλο) ή τη 25% την πρώτη 
εβδομάδα της συμμετοχής και 25% την 3η εβδομάδα του Camp (για τους δύο κύκλους). -  

Τα έξοδα για τη χρήση οποιονδήποτε υλικών για τα μαθήματα κατασκευών βαρύνουν αποκλειστικά το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ. 
  
Για οποιοδήποτε θέμα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία. 

Για άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό, διευθετούνται από τη διεύθυνση, ή το Δ.Σ. του Θεάτρου. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας, για ό,τι μπορεί να προκύψει, μιας και η σωστή λειτουργία του Camp, είναι 
μέριμνα όλων μας.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή και την υπομονή σας.    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
Η ομάδα του Camp Τεχνών.


