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19 Μαρτίου 2018 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΙΔΙΑ 

 

Ο Δήμος Λατσιών αναγγέλλει τη φετινή λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης στη 

κοινότητα Αγριδιών της επαρχίας Λεμεσού. Η λειτουργία της Κατασκήνωσης θα 

διαρκέσει από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 6 Αυγούστου 2018. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά τα οποία φοιτούν στις Ε’ και Στ’ τάξεις 

των Δημοτικών Σχολείων Λατσιών, Γερίου, Λυθροδόντα και Αγριδιών, καθώς και 

παιδιά δημοτών των Λατσιών που φοιτούν εκτός του Δήμου.  

 

2. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης και όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυνημμένη Αίτηση Συμμετοχής. 

 

3. Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια που θα συμμετάσχει στην κατασκήνωση θα καταβάλει 

στο Δήμο συμβολικό ποσό. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς 

από και προς το Δημαρχείο Λατσιών, τα καθημερινά έξοδα διατροφής και διαμονής 

και μονοήμερη εκδρομή με λεωφορείο. 

 

4. Με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό παρακαλώ όπως όλες οι δηλώσεις 

συμμετοχής παραδοθούν στο Δήμο μέσω των Διευθυντών των Δημοτικών 

Σχολείων μέχρι τις 23 Απριλίου 2018. 

 

5. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία της Κατασκήνωσης 

παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου www.latsia.eu ή 

επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22878780. 

 

 

Χρίστος Πιτταράς 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57 
Τ.Θ. 12540, 2250 Λατσιά, Κύπρος 
Τηλ. 22878688, Φαξ. 22487213 
 

Email: latsia@latsia.org.cy 
www. latsia.eu 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΙΔΙΑ 
 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή / τριας : …………………….…………......................................................................................... 

Ημερομηνία Γεννήσεως:                  .................................................. 

Διεύθυνση κατοικίας :            …………………….…………......................................................................................... 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:                …………………….…………......................................................................................... 

Σχολείο :                                …………………….…………......................................................................................... 

Τάξη και Τμήμα:                               .................................................. 

 

 Δηλώστε 2 κατασκηνωτικές σειρές κατά σειρά προτίμησης στις οποίες θα θέλατε να λάβετε μέρος,    

 χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1 και 2 στην κενή στήλη: 
 

ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1η 25/06/2018 – 02/07/2018   

2η 02/07/2018 – 09/07/2018   

3η 09/07/2018 – 16/07/2018   

4η 16/07/2018 – 23/07/2018   

5η 23/07/2018 – 30/07/2018   

6η 30/07/2018 – 06/08/2018   

 

  Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, παρακαλώ δηλώστε μέχρι δύο (2) ονόματα παιδιών τα   

  οποία επίσης υποβάλλουν αίτηση και θα επιθυμούσατε να οριστούν στην ίδια Σειρά με το παιδί σας,   

  νοουμένου ότι τύχουν έγκρισης. 

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχει το παιδί μας στην Κατασκήνωση που 

διοργανώνει ο Δήμος Λατσιών κατά τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο 2018 στη κοινότητα Αγριδιών 

(επαρχία Λεμεσού). Αντιλαμβανόμαστε ότι ο καταρτισμός των κατασκηνωτικών σειρών, θα γίνει από 

το Δήμο Λατσιών ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη διαθεσιμότητα των θέσεων. 

 

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

    Υπογραφή Γονέα /Κηδεμόνα                                              

     

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

    ΣΗΜ.: Η αίτηση θα πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένη στους Διευθυντές των σχολείων, μέχρι τις 23/4/2018.  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     

ΣΧΟΛΕΙΟ     

ΤΑΞΗ & ΤΜΗΜΑ     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57 
Τ.Θ. 12540, 2250 Λατσιά, Κύπρος 
Τηλ. 22878688, Φαξ. 22487213 
 

Email: latsia@latsia.org.cy 
www. latsia.eu 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 


