
PIERCE SUMMER CAMP 2019 

FAQs - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 Ποια παιδιά έχουν δικαίωμα συμμετοχής; 

Το πρόγραμμα μας απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, τα οποία 

επιθυμούν να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες του καλοκαιριού μετά τη 

λήξη του σχολικού έτους.  

Το πρόγραμμα είναι πρωτίστως ελληνόφωνο, αλλά γίνεται χρήση της 

αγγλικής γλώσσας από το προσωπικό, όπου κριθεί αναγκαίο.  

 Από ποια ηλικία μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά;  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα παιδιά θα πάνε στην Α’ Δημοτικού τον 

Σεπτέμβριο.  

 Τι απαιτείται για την εγγραφή; 

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικά κατά προτίμηση αλλά και χειρόγραφα, καθώς και η ιατρική 

βεβαίωση υπογεγραμμένη από παιδίατρο.  

 Πως γίνεται η εγγραφή;  

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων μας 

www.pierce.gr/summer-programs/summer-camp/ ή 

www.dcac.gr/summer-camp/  

Εναλλακτικά, στη γραμματεία του Αθλητικού Τμήματος του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Ελλάδος (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-17:00).  

 Για πόσες εβδομάδες μπορεί να εγγραφεί ένα παιδί στο 

πρόγραμμα; 

Εγγραφή μπορεί γίνει για μία (1) έως και πέντε (5) εβδομάδες. Οι εβδομάδες 

συμμετοχής δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενες. 

 Μέχρι πότε πρέπει να έχει υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής; 

Υποβολή της αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη το απόγευμα στις 15:00, της προηγούμενης εβδομάδας από την 

επιλεγμένη.  

Καθώς οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο αριθμό 

συμμετεχόντων και βάσει προτεραιότητας εγγραφής, σε περίπτωση που ο 

αριθμός κάποιας δραστηριότητας συμπληρωθεί, θα πρέπει να επιλεχθεί 

κάποια άλλη. 

 Μπορεί ένα παιδί να δηλώσει συμμετοχή για μία εβδομάδα 

δοκιμαστικά;  

Κι αν ναι, πως διαμορφώνεται η χρέωση; 

Βεβαίως. Σε περίπτωση συμμετοχής στη συνέχεια περισσότερων εβδομάδων, 

απαιτείται η προεξόφληση της διαφοράς του κόστους του νέου πακέτου. 

 

 

 

 

 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Πως χωρίζονται τα τμήματα;  

Τα τμήματα χωρίζονται βάσει ηλικίας ή εμπειρίας, με στόχο την εύρυθμη και 

ασφαλή λειτουργία του προγράμματος.  

Στη δραστηριότητα των αγγλικών και των υπολογιστών, τα παιδιά 

χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο της γνώσης και των ικανοτήτων τους.  

 Μπορούν κάποια παιδιά που έχουν δηλώσει τις ίδιες 

δραστηριότητες να είναι μαζί; 

Μπορείτε να δηλώσετε το παιδί σας να είναι στην ίδια ομάδα με τον φίλο ή 

τον αδελφό του και εφόσον είναι εφικτό θα ικανοποιήσουμε το αίτημα σας.   

 Υπάρχει δικαίωμα αλλαγής σε δραστηριότητες που 

δηλώθηκαν; 

Το παιδί κάθε εβδομάδα επιλέγει να παρακολουθήσει δύο πρωινές και δύο 

απογευματινές δραστηριότητες. Η δραστηριότητα που θα επιλέξει στην 

ελεύθερη ώρα δεν δηλώνεται.  

Αλλαγές μπορεί να γίνουν μόνο κάθε Τρίτη πρωί της τρέχουσας εβδομάδας 

από την επιλεγμένη και μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται μόνο με έγγραφη υπόδειξη του 

γονέα ή του κηδεμόνα.  

 Το πρόγραμμα που ακολουθούν τα παιδιά είναι συγκεκριμένο; 

Το πρόγραμμα μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι πρωινές 

δραστηριότητες να γίνονται 09:00-12:00, η ελεύθερη ώρα 12:00-12:40, το 

γεύμα 13:00-13:30 και οι απογευματινές δραστηριότητες 13:30-17:00.  

Το πρόγραμμα τροποποιείται μόνο σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 

συνθηκών.  

 Μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει μία δραστηριότητα και τις 

δύο ώρες; 

Γενικά προσπαθούμε να παρακινήσουμε τα παιδιά να δοκιμάζουν 

διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να έχουν ένα εύρος ανάπτυξης των 

αθλητικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων τους.  

Παρόλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν 

την ίδια δραστηριότητα και τις δύο διδακτικές ώρες, είτε αυτή 

πραγματοποιείται το πρωί είτε το απόγευμα.  

 Χρειάζεται το παιδί να έχει κάτι μαζί του; 

Κατά κύριο λόγο τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν αθλητικά και άνετα 

ρούχα και παπούτσια. Ωστόσο, εάν το επιθυμούν μπορούν να έχουν μαζί 

τους ένα καπέλο, αντηλιακό και μια αλλαξιά ρούχα.  

Για τη δραστηριότητα της κολύμβησης χρειάζονται σκουφάκι και γυαλάκια 

κολύμβησης, αθλητικό μαγιό, σαγιονάρες, αντηλιακό, εσώρουχο, 

αφρόλουτρο και πετσέτα ή μπουρνούζι.  

Για τη δραστηριότητα του τένις είναι προαιρετική η χρήση της ρακέτας.  

Για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.  

Τονίζεται ρητώς ότι δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα 

πατίνια, τα roller skates και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

 

 

 

 



 Που γίνονται δραστηριότητες; 

Όλο το πρόγραμμα διεξάγεται εντός των εγκαταστάσεων του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος.  

Οι προπονητές και οι καθηγητές υποστηρίζονται από μία ομάδα camp 

counselors (επιλεγμένων φοιτητών του Deree) που βοηθούν στην αρμονική 

και ασφαλή λειτουργία του προγράμματος, συνοδεύοντας και εποπτεύοντας 

τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Summer Camp. 

Τα παιδιά εισέρχονται και εξέρχονται από το Κολλέγιο πάντα με τη συνοδεία 

γονέα ή κηδεμόνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως 

στη γραμματεία του προγράμματος.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ 

 Αν κάποιο παιδί έχει διατροφικές ιδιαιτερότητες μπορεί να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα; 

Το μενού που προσφέρεται στα παιδιά έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να 

καλύπτει απόλυτα τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών, δίνοντας έμφαση 

στην επιλογή υγιεινών και θρεπτικών γευμάτων.  

Παρόλα αυτά, αν κάποιο παιδί έχει διατροφική αλλεργία ή ακολουθεί 

συγκεκριμένο διαιτολόγιο, μπορεί να έχει μαζί του το φαγητό του και να το 

παραδώσει στους συνοδούς μας, ώστε να φυλαχτεί μέχρι την ώρα του 

μεσημεριανού γεύματος.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

 Πότε πρέπει να γίνει η εξόφληση του ποσού; 

Η εξόφληση του συνολικού ποσού πρέπει απαραιτήτως να γίνεται πριν από 

την έναρξη της κάθε περιόδου και μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη στις 

15:00.  

 Γίνεται αναπλήρωση ημερών σε περίπτωση απουσίας ή 

ασθενείας του παιδιού; 

To κόστος αφορά τη συμμετοχή ανά εβδομάδα και όχι ανά ημέρα. Ακόμα και 

μία μέρα παρακολούθησης του προγράμματος χρεώνεται κανονικά.  

Διευκρινίζεται ότι η κάθε εβδομάδα στο πρόγραμμα μας αποτελεί μία 

περίοδο.  

 Πως και που γίνεται η πληρωμή; 

Η πληρωμή προκαταβάλλεται και γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό ή στο ταμείο του Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ στην είσοδο του Deree Gym, με 
μετρητά ή μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας και με δυνατότητα έως 6 

δόσεων. 
Το όνομα του κάθε παιδιού και οι λέξεις “Summer Camp” πρέπει να 
αναφέρονται σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.  

Για την άμεση ενημέρωση της γραμματείας, απαιτείται αποστολή του 
αντίγραφου της κατάθεσης.  

 Γίνεται επιστροφή ποσού σε περίπτωση μη συμμετοχής; 

Μετά την 31η Μαίου δε γίνεται καμία επιστροφή ποσού. 

 

 

 

 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 Υπάρχει χρέωση για την υπηρεσία μεταφοράς;  

Κάθε εβδομάδα συμμετοχής χρεώνεται ξεχωριστά για τη χρήση λεωφορείου.  

Οποιαδήποτε έκπτωση, αφορά μόνο τη συμμετοχή και όχι την υπηρεσία 

μεταφοράς.  

 Υπάρχουν προκαθορισμένες διαδρομές; 

Οι προκαθορισμένες διαδρομές και στάσεις διαμορφώνονται με στόχο να 

εξυπηρετήσουν το μέγιστο δυνατό αριθμό περιοχών και την παραμονή των 

παιδιών τον λιγότερο δυνατό χρόνο μέσα στα λεωφορεία. 

Οι διαδρομές πραγματοποιούνται κατόπιν ελάχιστου αριθμού αιτήσεων κατά 

διαδρομή. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μόνο πρωινής ή απογευματινής 

διαδρομής; 

Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή χρεώνεστε με το 75% του κόστους. 

 

 

 

 

 

 


