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summer camp
indoor | outdoor | nautica | fun olympics

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πραγματοποιείται για 10η συνεχή χρονιά η πενθήμε-
ρη ημερήσια κατασκήνωση (χωρίς διανυκτέρευση) στο 
σχολείο, για παιδιά που τελείωσαν το Νηπιαγωγείο, την 
Α´& Β´ Δημοτικού. Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, θα 
ασχοληθούν με τις παρακάτω δραστηριότητες: κολύμ-
βηση στην πισίνα του σχολείου, θεατρικό παιχνίδι, ζω-
γραφική, κατασκευές, ποδόσφαιρο, τένις, παιχνίδια με 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, μουσικoκινητική αγω-
γή, survivor games κ.α. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα 
παιδιά αλλάζουν δραστηριότητα και εκπαιδευτικό κάθε 
40'. Το πρωί, σχολικό λεωφορείο περνάει από το σπίτι 
σας, παραλαμβάνει το παιδί σας και το φέρνει στο σχο-
λείο για να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες όλοι μαζί. Το 
μεσημέρι, μετά τις 15.00, τα παιδιά -πάλι με λεωφορεία 
του σχολείου- επιστρέφουν σπίτι.

Ημερήσια 
Κατασκήνωση Εντός 
Σχολείου για παιδιά 
που τελείωσαν το 
Νηπιαγωγείο,
Ά  & Β´ Δημοτικού

Περίοδοι
προγράμματος
1η ΠΕΡΙΟδΟΣ
18.06 - 21.06
2η ΠΕΡΙΟδΟΣ
24.06 - 28.06
3η ΠΕΡΙΟδΟΣ
01.07 - 05.07
4η ΠΕΡΙΟδΟΣ
08.07 - 12.07
5η ΠΕΡΙΟδΟΣ
15.07 – 19.07

Κάντε scan το QR code για 
να δείτε την επίσημη σελί-
δα των summer camps μαζί 
με links από φωτογραφίες 
και video.
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ΠΡΟΣωΠΙκΟ
ΑΣΦΑλΕΙΑ
Πτυχιούχοι εκπαιδευτές, 
παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων, γυμναστές 
του σχολείου μας και 
προσωπικό με μεγάλη 
εμπειρία σε παιδικές 
κατασκηνώσεις και αθλη-
τικές δραστηριότητες θα 
ανοίξουν νέους ορίζοντες 
στους μικρούς μας φίλους.

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, φροντίστε για την έγκαιρη κράτηση θέσης. Μπορούν να 
συμμετάσχουν και παιδιά που δεν είναι μαθητές του σχολείου. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30  Άφιξη των παιδιών στο σχολείο με 

τα σχολικά λεωφορεία.
08:40-11:00  Δραστηριότητες, όπως ομαδικά παιχνίδια, 

κολύμβηση, ποδόσφαιρο, τένις, mini golf, 
croquet, baseball, badminton.

11:00-11:20  Διάλειμμα για δεκατιανό και χυμό  
(περιλαμβάνονται στην τιμή).

11:20-14:10  Δραστηριότητες όπως θεατρικό παιχνίδι, 
κατασκευές, υπολογιστές.

14:10-15:00 Γεύμα (περιλαμβάνεται στην τιμή). 
15:15-16:00  Επιστροφή των παιδιών στο σπίτι 

 με τα σχολικά μας λεωφορεία.

Το τελικό πρόγραμμα θα δοθεί στους συμμετέχοντες 
πριν την έναρξη του Day Camp.

κΟΣΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 170€ ανά παιδί για την περίοδο των πέντε 
ημερών και περιλαμβάνει: συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, ασφάλιση ατυχή-
ματος ζωής, τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, όλες τις μεταφορές, δεκατιανό και 
πλήρες μεσημβρινό γεύμα, αντηλιακό, μπλουζάκι και καπελάκι ως αναμνηστικά δώρα. 
Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και στις 5 περιόδους. Πολλά ταμεία καλύπτουν το 
κόστος με την προσκόμιση της απόδειξης που σας δίνει το σχολείο.
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summer camp
indoor | outdoor | nautica  | fun olympics

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πραγματοποιείται για 15η συνεχή χρονιά η απόλυτα 
επιτυχημένη πενθήμερη ημερήσια κατασκήνωση (χωρίς 
διανυκτέρευση) του σχολείου για παιδιά που τελείωσαν 
τις Β´- ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄- Β΄ Γυμνασίου. Τρεις από τις 
πέντε ημέρες τα παιδιά περνούν χρόνο στη θάλασσα. Tην 
τέταρτη ημέρα επισκέπτονται θαλάσσιο πάρκο με φου-
σκωτές κατασκευές και τραμπολίνο (σαν το wipe out!) 
και την πέμπτη ημέρα εκδράμουν στους πρόποδες της 
Πάρνηθας, στο εξαιρετικό πάρκο περιπέτειας Αdventure 
Park. Τα παιδιά που δεν θέλουν να κάνουν διαδρομές με 
σκοινιά μπορούν να κάνουν τοξοβολία ή τραμπολίνο. Το 
πρωί, σχολικό λεωφορείο περνάει από το σπίτι σας, πα-
ραλαμβάνει το παιδί σας και το φέρνει στο σχολείο για 
να ξεκινήσουμε όλοι μαζί για τους προορισμούς μας. Το 
μεσημέρι, μετά τις 15.00 τα παιδιά -πάλι με λεωφορεία 
του σχολείου- επιστρέφουν στο σπίτι.

Ημερήσια 
Κατασκήνωση Εκτός 
Σχολείου για παιδιά 
που τελείωσαν 
Β´ έως και ΣΤ´ 
Δημοτικού & Ά  έως 
Β´ Γυμνασίου

Περίοδοι
προγράμματος
1η ΠΕΡΙΟδΟΣ
18.06 - 21.06
2η ΠΕΡΙΟδΟΣ
24.06 - 28.06
3η ΠΕΡΙΟδΟΣ
01.07 - 05.07
4η ΠΕΡΙΟδΟΣ
08.07 - 12.07
5η ΠΕΡΙΟδΟΣ
15.07 - 19.07

Σε περίπτωση που ο καιρός είναι άστατος, έχει γίνει 
ανάλογη πρόβλεψη.

Κάντε scan το QR code για 
να δείτε την επίσημη σελί-
δα των summer camps μαζί 
με links από φωτογραφίες 
και video.
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κΟΣΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 220€ ανά παιδί για την περίοδο των πέντε 
ημερών και περιλαμβάνει: συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, ασφάλιση ατυχή-
ματος ζωής, τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται στον εκάστοτε προορισμό, όλες τις 
μεταφορές, πλήρες μεσημβρινό γεύμα, αντηλιακό, μπλουζάκι και καπελάκι ως αναμνη-
στικά δώρα. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και στις 5 περιόδους. Πολλά ταμεία 
καλύπτουν το κόστος με την προσκόμιση της απόδειξης που σας δίνει το σχολείο.
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Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, φροντίστε για την έγκαιρη κράτηση θέσης. Μπορούν να 
συμμετάσχουν και παιδιά που δεν είναι μαθητές του σχολείου. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30  Άφιξη των παιδιών στο σχολείο με 

τα σχολικά λεωφορεία.
09:30-11:00  Άφιξη στην πλαζ Βουλιαγμένης* και μπάνιο 

υπό τη συνεχή επιτήρηση των συνοδών μας 
και του ναυαγοσώστη της ακτής.

11:00-11:20  Διάλειμμα για δεκατιανό 
(δεν περιλαμβάνεται στην τιμή).

12:00-13:00  Μπάνιο στη θάλασσα.
13:30-14:15   Γεύμα (περιλαμβάνεται στην τιμή). 
15:00 Επιστροφή των παιδιών στο σχολείο.
15:15-16:00  Επιστροφή των παιδιών στο σπίτι 

 με τα σχολικά μας λεωφορεία.
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*Το πρόγραμμα αφορά τις μέρες της θάλασσας. Αντίστοιχο πρόγραμμα ακολουθούμε 
και στο Adventure Park. Το τελικό πρόγραμμα θα δοθεί στους συμμετέχοντες πριν την 
έναρξη του  Day Camp.

ΠΡΟΣωΠΙκΟ
ΑΣΦΑλΕΙΑ
Πτυχιούχοι εκπαιδευτές, 
παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων, γυμναστές 
του σχολείου μας και 
προσωπικό με μεγάλη 
εμπειρία σε παιδικές 
κατασκηνώσεις και αθλη-
τικές δραστηριότητες θα 
ανοίξουν νέους ορίζοντες 
στους μικρούς μας φίλους.
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2019

summer camp
indoor | outdoor | nautica | fun olympics

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα πρωτοποριακό και μοναδικό Day Camp σε συνεργα-
σία με τον Ν.Ο.Β. (Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης) με θα-
λάσσιο σκι, ιστιοπλοΐα, wind surf, kayak, sup (stand 
up paddle) & θαλάσσια παιχνίδια (banana tubes).

Ημερήσια 
Κατασκήνωση Εκτός 
Σχολείου για παιδιά 
που τελείωσαν
Γ´ έως και ΣΤ´ 
Δημοτικού & Ά  έως 
Β´ Γυμνασίου

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 27

Περίοδος
προγράμματος

08.07 - 12.07

Κάντε scan το QR code για 
να δείτε την επίσημη σελί-
δα των summer camps μαζί 
με links από φωτογραφίες 
και video.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30  Άφιξη των παιδιών στο σχολείο με 

τα σχολικά λεωφορεία.
09:30-14:00  Άφιξη στον κόλπο Βουλιαγμένης και δραστη-

ριότητες στον ναυτικό όμιλο υπό τη συνεχή 
επιτήρηση των συνοδών με διάλειμμα για 
δεκατιανό (σάντουιτς και μπάρα δημητρια-
κών) και χυμό (περιλαμβάνονται στην τιμή).

15:00 Επιστροφή των παιδιών στο σχολείο.
15:15-16:00  Επιστροφή των παιδιών στο σπίτι 

 με τα σχολικά μας λεωφορεία.
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κΟΣΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 255€ ανά παιδί για την περίοδο των πέντε 
ημερών και περιλαμβάνει: συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, ασφάλιση ατυχήμα-
τος ζωής, τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, όλες τις μεταφορές, δεκατιανό, αντηλια-
κό, μπλουζάκι και καπελάκι ως αναμνηστικά δώρα. Πολλά ταμεία καλύπτουν το κόστος 
με την προσκόμιση της απόδειξης που σας δίνει το σχολείο.

ΠΡΟΣωΠΙκΟ
ΑΣΦΑλΕΙΑ
Πτυχιούχοι εκπαιδευτές, 
παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων, γυμναστές 
του σχολείου μας και 
προσωπικό με μεγάλη 
εμπειρία σε παιδικές 
κατασκηνώσεις και αθλη-
τικές δραστηριότητες θα 
ανοίξουν νέους ορίζοντες 
στους μικρούς μας φίλους.
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2019

summer camp
indoor | outdoor | sailing | fun olympics

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα ιδιαίτερο camp σε συνεργασία με αθλητικό σύλλογο 
του ΟΑΚΑ και τους έμπειρους αθλητές- προπονητές του 
στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Συνεργάτης του σχολείου 
είναι πάντα μαζί με τα παιδιά επιβλέποντας και συντο-
νίζοντας το πρόγραμμα. Το καθημερινό πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει επαφή με πολλές αθλητικές δραστηριότητες 
εκ περιτροπής: κολύμβηση, αναρρίχηση, ποδόσφαι-
ρο, μίνι βόλεϊ, badminton, rugby, baseball, softball, 
cricket, στίβος, σκοποβολή, ξιφασκία, τοξοβολία, 
mini golf, zumba, handball, βόλεϊ.

Ημερήσια 
Κατασκήνωση Εκτός 
Σχολείου για παιδιά 
που τελείωσαν
Γ´ έως και ΣΤ´ 
Δημοτικού & Ά  έως 
Β´ Γυμνασίου

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 55

Περίοδοι
προγράμματος
1η ΠΕΡΙΟδΟΣ
24.06 - 28.06
2η ΠΕΡΙΟδΟΣ
01.07 - 05.07

Κάντε scan το QR code για 
να δείτε την επίσημη σελί-
δα των summer camps μαζί 
με links από φωτογραφίες 
και video.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30  Άφιξη των παιδιών στο σχολείο με 

τα σχολικά λεωφορεία.
09:30-14:00  Άφιξη στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και 

έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων 
υπό τη συνεχή επιτήρηση των συνοδών 
με διάλειμμα για δεκατιανό (σάντουιτς και 
μπάρα δημητριακών) και χυμό (περιλαμ-
βάνονται στην τιμή).

15:00 Επιστροφή των παιδιών στο σχολείο.
15:15-16:00  Επιστροφή των παιδιών στο σπίτι 

 με τα σχολικά μας λεωφορεία.
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κΟΣΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 170€ ανά παιδί για την περίοδο των πέντε 
ημερών και περιλαμβάνει: συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, ασφάλιση ατυχήμα-
τος ζωής, τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, όλες τις μεταφορές, δεκατιανό, αντηλια-
κό,  μπλουζάκι και καπελάκι ως αναμνηστικά δώρα. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 
και στις 2 περιόδους. Πολλά ταμεία καλύπτουν το κόστος με την προσκόμιση της από-
δειξης που σας δίνει το σχολείο.

ΠΡΟΣωΠΙκΟ
ΑΣΦΑλΕΙΑ
Πτυχιούχοι εκπαιδευτές, 
παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων, γυμναστές 
του σχολείου μας και 
προσωπικό με μεγάλη 
εμπειρία σε παιδικές 
κατασκηνώσεις και αθλη-
τικές δραστηριότητες θα 
ανοίξουν νέους ορίζοντες 
στους μικρούς μας φίλους.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ INDOOR OUTDOOR ΝAUTICA FUN OLYMPICS
1η | 18.06 - 21.06.2019 

2η | 24.06 - 28.06.2019

3η | 01.07 - 05.07.2019

4η | 08.07 - 12.07.2019

5η | 15.07 - 19.07.2019

ΚΟΣΤΟΣ INDOOR
Περιλαμβάνεται 

και η 1η εβδομάδα 
18-21.06

INDOOR OUTDOOR
Περιλαμβάνεται 

και η 1η εβδομάδα 
18-21.06

OUTDOOR ΝAUTICA FUN OLYMPICS

1 Εβδομάδα 140€ 170€ 180€ 220€ 255€ 170€

2 Εβδομάδες 305€ 335€ 395€ 435€ 335€

3 Εβδομάδες 465€ 495€ 605€ 645€

4 Εβδομάδες 620€ 650€ 810€ 850€

5 Εβδομάδες 770€ 990€

Τα αδελφάκια έχουν έκπτωση 5%
 

Επίθετο:  ........................................................................................................................................

Όνομα: ……………………………………………………………. .....................................................................

Τάξη/ τμήμα: ……………..................................... Ημερ.γέννησης: ……...../……...../………...

           κορίτσι           αγόρι

Διεύθυνση κατοικίας: οδός, αριθμός ........................................................................................

Πόλη: ...........................................................................................Τ.Κ.: ..........................................

Τηλ.οικίας: ………………………………... E-mail:  ...............................................................................

Ονοματεπώνυμο πατέρα: ...........................................................................................................

Κιν.τηλ. πατέρα: …………………................................

Ονοματεπώνυνο μητέρας:  .........................................................................................................

Κιν.τηλ. μητέρας: …………………................................

Άλλα τηλέφωνα ανάγκης: ...........................................................................................................

δΗλωΣΗ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος με κεφα-
λαία γράμματα και να την αποστείλετε στη γραμματεία του σχολείου 
μας έως τις 31/5/2019. Απαραίτητη για τη διασφάλιση της θέσης θεω-
ρείται  η καταβολή του κόστους συμμετοχής, η υπογραφή του συμφω-
νητικού και η αποδοχή του κανονισμού των camps. Για οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με τα camps, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ. Αλέξανδρο Τζαβάρα 
ή την κα Αγγελική Δρακοπούλου, στο τηλ.: 211-5002300 (εσωτ. 223) 
09.00-17.00 καθημερινά ή στα e-mails: a.tzavaras@avgouleaschool.gr & 
drakopoulouag@avgouleaschool.gr
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qFAQ SUMMER CAMPS ΕκΠΑΙδΕΎΤΗΡΙωΝ
ΑΎΓΟΎλΕΑ-λΙΝΑΡδΑΤΟΎ: 
• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΎΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙδΙ ΜΟΎ ΑΝ δΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΎ ΣΧΟλΕΙΟΎ;
Φυσικά! Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά που έχουν τελειώσει Νηπιαγωγείο 
έως και Β’ Γυμνασίου.

• ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗλΙκΙΑ δΕΧΕΣΤΕ ΣΎΜΜΕΤΟΧΕΣ;
Από 5,5 ετών και άνω, αρκεί να έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο και να αυτοεξυπηρε-
τούνται.

• ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ;
Να συμπληρωθούν τα έντυπα της εγγραφής και να καταβληθεί προκαταβολή 50€. Με 
την εγγραφή σας παραλαμβάνετε ένα ιατρικό έντυπο το οποίο χρειαζόμαστε συμπλη-
ρωμένο από γιατρό πριν την έναρξη των summer camps. Χωρίς την προσκόμιση 
αυτού, δεν μπορεί να συμμετέχει κανένα παιδί στα προγράμματά μας.

• ΠΟΎ ΜΠΟΡω ΝΑ ΠΑΡΑδωΣω ΤΗ δΗλωΣΗ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Καθημερινά μπορείτε να την παραδώσετε στη γραμματεία του σχολείου μας στο χρο-
νικό διάστημα 08.00-20.00.

• κΑΘΎΣΤΕΡΗΣΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦω & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΞΕκΙΝΗΣΕΙ. ΠΡΟλΑΒΑΙΝω ΤωΡΑ;
Μπορείτε, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμέ-
νος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

• ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΟΦλΗΣΗ;
Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, θα πρέπει να γίνει η εξόφληση πριν την έναρξη 
του προγράμματος.

 • ΜΠΟΡω ΝΑ ΠλΗΡωΣω ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟλΟ ΤωΝ ΗΜΕΡωΝ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ κΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟδΟ;
Όχι, το κόστος συμμετοχής αφορά σε περιόδους και όχι σε ημέρες. Ακόμα και για 
μία ημέρα συμμετοχής η χρέωση θα αντιστοιχεί σε μία περίοδο. Μόνο σε περίπτωση 
ασθένειας και με δικαιολογητικά από ιατρό αφαιρούνται οι μέρες από τη χρέωση.

•  ΜΠΟΡω ΝΑ ΑλλΑΞω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘Η ΑΡΙΘΜΟ ΕΒδΟΜΑδωΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΠΑΙδΙΟΎ ΜΟΎ;
Με άμεση ενημέρωση από τον γονέα και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

• ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡωΘω ΓΙΑ ΤΙΣ ωΡΕΣ ΤωΝ δΡΟΜΟλΟΓΙωΝ;
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος του παιδιού θα σας ενημερώσουν 
από το γραφείο κίνησης για την ακριβή ώρα που θα παραλάβουν το παιδί σας.

• ΠΟΎ ΘΑ ΠΑΡΑδΙδω κΑΙ ΠΟΎ ΘΑ ΠΑΡΑλΑΜΒΑΝω ΤΟ ΠΑΙδΙ ΜΟΎ;
Στο 95% των περιπτώσεων έξω από την πόρτα του σπιτιού σας. Μοναδικές εξαιρέσεις, 
η μακρινή απόσταση ή η δυσκολία πρόσβασης στην οδό της κατοικίας.

• ΎΠΑΡΧΕΙ EXTRA ΧΡΕωΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΎ ΣΧΟλΙκΟΎ λΕωΦΟΡΕΙΟΎ;
Όχι, περιλαμβάνεται στην τιμή.

• ΠΟΎ ΘΑ ΒΡω ΤΑ ΕΙδΗ ΠΟΎ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙδΙ;
Για όσα έχουν χαθεί, υπάρχει χώρος απολεσθέντων στις εγκαταστάσεις μας. Ωστόσο, 
θα πρέπει να είναι γραμμένο το όνομά τους πάνω στα προσωπικά τους αντικείμενα.

• ΤΙ δΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΎ ΤΟ ΠΑΙδΙ;
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα. 

• ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑκΡΙΒωΣ ΟΠωΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑκΟΙΝωΘΕΙ;
Διατηρούμε το δικαίωμα, σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις, να τροποποιήσουμε το πρό-
γραμμα χωρίς προειδοποίηση. Πολλές από τις δραστηριότητές μας εξαρτώνται από 
αστάθμητους παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες). 
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