ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το καλοκαίρι έφτασε και η ομάδα του ‘Summer4kidz’ επιστρέφει με όρεξη και
κέφι για ένα ακόμη υπέροχο summer school. Το καλοκαίρι ‘παίζουμε’ και πάλι
οργανωμένα στο ‘Summer4kidz 8’! Με εκπαιδευμένο προσωπικό γεμάτο όρεξη
και αγάπη για τα παιδιά και το καλοκαίρι, διοργανώνουμε ένα πρόγραμμα
απασχόλησης των παιδιών από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 7 Αυγούστου και από
τις 17 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Παιχνίδι, ψυχαγωγία, εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με εναλλακτικό χαρακτήρα, αθλοπαιδιές, χρήση της πισίνας,
εκδρομές και πολλές εκπλήξεις, περιμένουν τους μικρούς μας φίλους για ένα
δημιουργικό και ασφαλές καλοκαίρι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΟΜΑΔΑ Δ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08:00 - 08:15
08:15 - 9:15

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συγκέντρωση ομάδας - Καλημέρισμα - Οργάνωση Ομάδας
Μuzic4kidz

Κατασκευές /
Χειροτεχνίες

09:15 - 09:45

Ομαδικά
Παιχνίδια

HipHop4kidz

Ομαδικά
Παιχνίδια

Πρωινό

09:45 - 10:30

Κολύμπι

HipHop4kidz

Αθλοπαιδιές

Κολύμπι

Αθλοπαιδιές

10:30 -11:15

Επιτραπέζια
Παιχνίδια

Ζαχαροπλαστική

Κολύμπι

Celebrity
Game

Κολύμπι

Το ‘Summer4kidz 8’ χρησιμοποιεί τους χώρους και τις υπηρεσίες του
Play4kidz, με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό ειδικά για τις
δραστηριότητες του καλοκαιρινού μας σχολείου. Στο ‘Summer4kidz 8’
μπορούν να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 3-11 χρονών και το κάθε παιδί έχει
επιλογή συμμετοχής από 2-9 βδομάδες. Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο για 2
εβδομάδες, αυτές θα ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνεχόμενες.

11:15 - 12:00

Κατασκευές
/
Χειροτεχνίες

Αθλοπαιδιές

Επιτραπέζια
Παιχνίδια

Κατασκευές
/
Χειροτεχνίες

Επιτραπέζια
Παιχνίδια

Λόγω του Covid-19 φέτος τα δεδομένα και τα πρωτόκολλα αλλάζουν
συνεχώς. Συνεπώς ότι μας ζητηθεί από το υπουργείο, εμείς θα τα
πραγματοποιήσουμε και θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Έχετε
υπόψη ότι ισχύει για όλες τις πτυχές του σχολείου μας. Τα προγράμματα
κάθε εβδομάδα θα αλλάζουν αντίστοιχα και θα ενημερώνονται οι γονείς
το συντομότερο.

14:15 - 14:30

Το ‘Summer4kidz 8’ πακέτο που προσφέρουμε περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργική απασχόληση των παιδιών
Μικρές ομάδες
Καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα
Απεριόριστα δροσιστικά ροφήματα
Χρήση της πισίνας, του παιχνιδοχώρου και των υπηρεσιών του
Play4kidz
T-Shirt με το λογότυπο του ‘Summer4kidz 8’

12:00 - 12:45

Μεσημεριανό

12:45 - 13:30

Δραστ.
χαλάρωσης

Παιχνίδια στον
Κύκλο

Μuzic4kidz

GRAFFITI

Ξιφασκία

13:30 - 14:15

Μαγειρική

Ξιφασκία

Παραμύθι

Παραμύθι

Summer4kidz
8
Hour

Συγύρισμα Ομάδας - Επιδόρπιο

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, το δυναμικό,
την ηλικία και τις προτιμήσεις των παιδιών της κάθε ομάδας, μετά από
συνεννόηση με τους ομαδάρχες. Οι δραστηριότητες ζαχαροπλαστικής και
μαγειρικής, γίνονται στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις της κουζίνας του
Play4kidz και περιλαμβάνουν την παρασκευή απλών φαγητών και γλυκών,
παράλληλα με την επιμόρφωση των παιδιών σε θέματα σωστής διατροφής,
σωστής χρήσης της κουζίνας και των οικιακών συσκευών, όπως και τήρησης
κανόνων καθαριότητας και υγιεινής.
Στο διάστημα των 9 εβδομάδων, οργανώνονται τρείς εκδρομές.
Επισκέπτες-επαγγελματίες που έχουν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα
παιδιά, εμπλουτίζουν το πρόγραμμα μας, ευκαιριακά.
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες δραστηριότητες οι γονείς ενημερώνονται εν
καιρώ και το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα.

Η υπόλοιπη ομάδα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Προσφέρονται στα παιδιά καθημερινά πρωινό και μεσημεριανό γεύμα,
επιδόρπιο ή φρούτο για ενέργεια και απεριόριστα ροφήματα για ενυδάτωση
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα γεύματα είναι διαμορφωμένα από τους chefs
μας και εναλλάσσονται εβδομαδιαία, ώστε να παρέχουν ενέργεια, ποικιλία
γεύσεων και θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τρέφονται
σωστά και ισορροπημένα, αλλά και να απολαμβάνουν το φαγητό τους.
Κατά την ώρα της σίτισης, τα παιδιά καλούνται να ακολουθούν κάποιες σειρές
και κανόνες καθαριότητας, ώστε μαζί με την απόλαυση να προσεγγίσουν τη
δραστηριότητα της σίτισης πολύπλευρα.
7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ/ΗΜΕΡΑ

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

ΠΡΩΙΝΟ

ΑΛΜΥΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ
ΓΑΛΑ

ΠΙΤΑ ΜΕ ΧΑΛΛΟΥΜΙ ΚΑΙ
ΝΤΟΜΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ
ΓΑΛΑ

ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

ΨΑΡΙ ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΡΟΛΟ ΜΕ ΑΥΓΟ ΜΕ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ
ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

ΦΡΟΥΤΟ

SWISS ROLL ΛΕΥΚΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ΑΦΕΛΙΑ ΜΕ ΠΛΗΓΟΥΡΙ
ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ

ΧΟΡΤΟΓΑΦΙΚΗ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΡΑΣΤΑ ΜΕ
ΦΡΙΤΑΤΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ
ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΕΙΚ ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ

ΦΡΟΥΤΟ

ΠΑΓΩΤΟ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ‘SUMMER4KIDZ 8’:
Οι ομαδάρχες
Μία ομάδα από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σε θέματα εκπαίδευσης,
αναλαμβάνει την καθημερινή απασχόληση και ασφάλεια των παιδιών.
Ομαδάρχες με κέφι, όρεξη και γνώσεις γίνονται ένα με τα παιδιά και
καθοδηγούν την ομάδα.
Σάββας

- Πτυχιούχος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεανώ

- Πτυχιούχος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έλενα

- Πτυχιούχος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σταυρούλα

- Πτυχιούχος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Χαρά
Η Χαρά σε ρόλο δασκάλας μουσικής, αναλαμβάνει την
ψυχαγωγία των παιδιών, μέσα από τους πιο ξέφρενους καλοκαιρινούς
ρυθμούς. Η Χαρά είναι πτυχιούχος μουσικός, καθηγήτρια πιάνου και μουσικής
προπαίδειας, με εμπειρία σε καλοκαιρινά σχολεία και πολύ ευχάριστη διάθεση.
Με τα ιδιαίτερα όργανα μουσικής όπως και τις ξεχωριστές τις ιδέες υπόσχεται
να παρασύρει τα παιδιά σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι.
Μιχάλης & Μικαέλα Οι μάγειρες του ‘Summer4kidz 8’ προσφέρουν νόστιμες
συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και βήμα προς βήμα μαγειρεύουν
μαζί με τα παιδιά. Επιπλέον, εξηγούν και διδάσκουν κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στην κουζίνα και στη χρήση των οικιακών συσκευών.
Αλέξης
Πτυχιούχος αρχιτεκτονικής με χρόνια εμπειρίας σε παιδικές
κατασκηνώσεις και απίστευτη αγάπη για τα παιδιά, φτιάχνει με αυτά όμορφα
graffiti και πρωτότυπες κατασκευές, ενώ δείχνει στους μικρούς μας φίλους
πως μπορούν να ασχοληθούν και με την κηπουρική και να αγαπήσουν τη φύση.
Κυριακή
Η Κυριακή αφήνει τις σχολές χορού και τους διαγωνισμούς για
το φετινό καλοκαίρι που συμμετάσχει για να εμφυσήσει στους μικρούς μας
φίλους την δική της αγάπη και τέχνη στους ρυθμούς του RNb και pop dance.
Ιάκωβος
Πτυχιούχος δάσκαλος κολύμβησης και γυμναστής. Υπομονή,
ευγένεια και αγάπη προς τα παιδιά οι αρετές του. Τα πρώτα βήματα στην
κολύμβηση και η εξοικείωση με το νερό είναι η ειδικότητα του. Επίσης είναι ο
άνθρωπος που ανοίγουμε τις περισσότερες μέρες μας με δυνατό πρόγραμμα
εκγύμνασης με ευφάνταστους και διασκεδαστικούς τρόπους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ‘SUMMER4KIDZ 8’ - ΌΡΟΙ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Το ‘Summer4kidz 8’ θα λειτουργεί για 9 βδομάδες από τις 29 Ιουνίου μέχρι
τις 7 Αυγούστου και από τις 17 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.
Το ελάχιστο υποχρεωτικό διάστημα συμμετοχής στο ‘Summer4kidz 8’ είναι
δύο βδομάδες οι οποίες πρέπει να είναι συνεχόμενες.
Η έναρξη παρακολούθησης του προγράμματος είναι ελεύθερη και μπορεί να
καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές του ‘Summer4kidz 8’.
Το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα ξεκινάει στις 8:00 το πρωί και
θα ολοκληρώνεται στις 14:30 το μεσημέρι.
Το προσωπικό μας θα βρίσκεται στο χώρο από τις 7:30 μέχρι και τις 15:00,
για να επιβλέπει τα παιδιά, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι γονείς,
ανάλογα με το ωράριο εργασίας τους.
Τα παιδιά θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραμείνουν στον
παιχνιδοχώρο του Play4kidz, χωρίς επιπλέον χρέωση, από τις 15:00 μέχρι
τις 17:00 το απόγευμα, υπό την επίβλεψη των παιδονόμων του παιδότοπου.
Ο τρόπος πληρωμής του ‘Summer4kidz 8’ θα γίνει σε δύο δόσεις. Τουλάχιστον
το 30% του ολικού ποσού θα καταβάλλεται με την υπογραφή του
συμβολαίου, ως προκαταβολή, και το υπόλοιπο ποσόν εξόφλησης πριν ή
κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος. Η εξόφληση του υπολοίπου
του λογαριασμού, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του παιδιού στο
πρόγραμμα. Εκπρόθεσμες εξοφλήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές.
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και δε μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση που ζητηθεί επέκταση της συμμετοχής του παιδιού στο
πρόγραμμα, η χρέωση θα γίνεται ανά εβδομάδα στην τιμή των €120 για το
κάθε παιδί, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κενή θέση. Ο αρχικός πίνακας
τιμών ‘Summer4kidz 8’, δεν θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
Τα πακέτα προσφοράς που φαίνονται στον πίνακα ‘Τιμές ‘Summer4kidz 8,
ισχύουν μόνο για αδέρφια.
Ο κάθε γονιός/κηδεμόνας είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τη διεύθυνση και
τους διοργανωτές του ‘Summer4kidz 8’ για τυχόν αλλεργίες, ασθένειες,
φαρμακευτική αγωγή, φοβίες ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το
παιδί. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης κατά τη συμπλήρωση του συμβολαίου,
το ‘Summer4kidz 8’ δε φέρει καμία ευθύνη.

•
•

Το ‘Summer4kidz 8’ δεν αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
των παιδιών από και προς το Play4kidz.
Οι μεταφορές των παιδιών και τα έξοδα των παιδιών κατά τις εκδρομές
εκτός χώρου (π.χ. εισιτήριο εισόδου σε μουσείο, εισιτήριο
παρακολούθησης θεατρικής παράστασης), έχουν σε επιπλέον χρέωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ:

Τιμές ‘Summer4kidz 8’
Διάρκεια

1 Παιδί

2 Παιδιά

3 Παιδιά

2 Εβδομάδες

250

240

230

3 Εβδομάδες

360

345

330

4 Εβδομάδες

450

435

420

5 Εβδομάδες

525

510

490

6 Εβδομάδες

600

580

555

7 Εβδομάδες

675

655

635

8 Εβδομάδες

750

735

720

9 Εβδομάδες

825

810

795

*Οι τιμές που αναγράφονται πιο πάνω είναι ανά παιδί.
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας:
Υπεύθυνος ‘Summer4kidz 8’

: Τάσος Λιναράς

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

: info@play4kidz.com.cy

Τηλέφωνο

: 22 320000

Φαξ

: 22 321400

