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Αγαπητοί γονείς,

είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο εκφράζονται δεκάδες επιθυµίες σας για τοποθέτηση των παιδιών σας µαζί µε
συγκεκριµένους φίλους τους στην ίδια σκηνή.
Η τοποθέτηση πολλών παιδιών φίλων ή συµµαθητών στην ίδια σκηνή δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία
της οµάδας. Τα γνωστά µεταξύ τους παιδιά, αν είναι πολλά, δηµιουργούν τη δική τους «παρέα» αποµονώνοντας
τους λίγους εναποµείναντες µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η λειτουργία της οµάδας και πολλά παιδιά να
θέλουν να αποχωρήσουν γιατί δεν γίνονται δεκτά (κυρίως αυτά που πηγαίνουν για πρώτη φορά στην
κατασκήνωση) από την «παρέα» της σκηνής. Η κατασκήνωση εξ’ άλλου είναι ο τόπος που τα παιδιά θα κάνουν
νέους φίλους και θα αναπτύξουν τις ικανότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβληµάτων. Εκτός αυτού υπάρχουν
και τεχνικά προβλήµατα στην κατάρτιση των σκηνών όταν υπάρχουν πολλές επιθυµίες.
Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι γονείς εκφράζουν την επιθυµία τους τα παιδιά τους να βρίσκονται στην
ίδια σκηνή µε συγκεκριµένα άτοµα χωρίς όµως οι άλλοι γονείς να έχουν ενηµερωθεί ή να έχουν συµφωνήσει. Η
επιθυµία του ενός γονέα µπορεί να µην είναι η ίδια µε κάποιον άλλου ακόµη και αν τα παιδιά είναι συµµαθητές
λόγω πιθανής κακής επιρροής του ενός παιδιού προς το άλλο.
Για τους λόγους αυτούς σας ενηµερώνουµε ότι θα γίνονται δεκτές επιθυµίες για τοποθέτηση στην ίδια σκηνή
µέχρι δύο (3) κατασκηνωτών εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
▬
Ίδια ηλικία (µέγιστη διαφορά 12 µήνες).
▬
Συµπλήρωση των στοιχείων του πίνακα που ακολουθεί µε τις υπογραφές των 2 γονέων.
▬
Κατάθεση του εντύπου µε τις επιθυµίες τουλάχιστον 15 µέρες πριν την αναχώρηση της
περιόδου.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ, ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ,
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.
*Ως πρώτο όνοµα θα πρέπει να εµφανίζεται αυτού του κατασκηνωτή που εκφράζει την επιθυµία
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