
 
                       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                    A/a: 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 
 Δηλώνουμε ότι, εάν το παιδί μας δε συμπεριφέρεται όπως πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να το 

παραλάβουμε, εφ’ όσον και οι υπεύθυνοι κρίνουν ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Σε περίπτωση που θα 
προξενήσει οποιαδήποτε υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις, είμαστε υποχρεωμένοι και πρόθυμοι να την 
αποκαταστήσουμε. 

 Όπως φαίνεται και από το συνημμένο Ιατρικό Πιστοποιητικό, το παιδί μας δεν έχει πρόβλημα υγείας 
που θα εμπόδιζε τη φιλοξενία του στις Κατασκηνώσεις. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  _______________________________________________________________ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ________ / ________ / _________      Αγόρι                   Κορίτσι      
 
ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολικό έτος που θα φοιτήσει ): _________ ____________________________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:   ___________________________________________________________ 

                                                                 οδός και αριθμός 
                                            ___________________________________________________________ 

                                                              περιοχή                                                                              ταχ. κώδικας 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ______________     ______________     ______________    ____________________ 
                                                 οικίας                                     άλλο σταθερό                              εργασίας                                             κινητό 
ΕΝΟΡΙΑ:   ________________________________________________________________________ 
 
Έχει συμμετάσχει ο κατασκηνωτής ξανά σε κατασκήνωση;      Ναι                           Όχι 
 
Αν ναι, πότε;  ________________________  Σε ποια;  _____________________________________ 
 
Παίζει κάποιο μουσικό όργανο;            Ναι                   Όχι      Αν ναι, ποιο;  ____________________ 
 
Τι του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του;  _________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:  ____________________________________________________ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ______________     ______________     ______________     ____________________ 
                                                 οικίας                                     άλλο σταθερό                           εργασίας                                                  κινητό 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΙΚΟΓ. ΓΙΑΤΡΟΥ:  ________________________________________________ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  _______________________   ΚΙΝΗΤΟ ______________________________________ 
 
Έχει ο κατασκηνωτής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;      Ναι                   Όχι 
 
Φορέας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης:  _______________________________________________ 
 
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα του κατασκηνωτή που πρέπει να γνωρίζουμε;  ______________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1.   Με την παράδοση της Αίτησης, θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά συμπληρωμένο το Ιατρικό 
Δελτίο Κατασκηνωτή από τους γονείς – κηδεμόνες και από τον ιατρό. 
         (Οικογενειακό ή Αγροτικό ή Κέντρου Υγείας ή Νοσοκομείου). 
2.   Η Επιτροπή της Κατασκήνωσης επιφυλάσσει στην ίδια το δικαίωμα να δεχθεί την αίτηση ή να 
την απορρίψει. 
3. Επειδή οι πρώτες κατασκηνωτικές περίοδοι των αγοριών και των κοριτσιών θα είναι 
προκατασκηνωτικές, θα είναι και περιορισμένος ο αριθμός των Κατασκηνωτών που θα πάρουμε 
φέτος. Θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων.  

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
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Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ---------------------------------------------------------- (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ : 
α) 
β) 
γ) 


