ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΑΝΘ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Οι παρακάτω κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι προς
γνώση των γονέων και των κατασκηνωτών και θεωρείται ότι
γίνονται αποδεκτοί με την υπογραφή των γονέων στο πληροφοριακό
δελτίο του κατασκηνωτή.
•

Η εξόφληση της συμμετοχής, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έναν μήνα
πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου που θα συμμετάσχει το παιδί.
Σε αντίθετη περίπτωση, η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα να διαθέσει τη θέση,
χωρίς επιστροφή της προκαταβολής, αφού έχει στείλει

ηλεκτρονικά

ειδοποίηση πέντε μέρες πριν.
•

Ακύρωση

συμμετοχής

και

επιστροφή

των

χρημάτων,

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί μέχρι και ένα μήνα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής
περιόδου επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
•

Σε περίπτωση αποχώρησης κατασκηνωτή από τη κατασκήνωση, πριν τη λήξη
της κατασκηνωτικής περιόδου, με δική του απόφαση και υπαιτιότητα, δεν
είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω
ατυχήματος κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου και αδυναμίας
συνέχισης, η κατασκήνωση επιτρέπει τη δυνατότητα της δωρεάν συμμετοχής
σε

επόμενη

κατασκηνωτική

περίοδο

εντός

του

καλοκαιριού,

ή

σε

κατασκηνωτική περίοδο επόμενου έτους.
•

Για τη συμμετοχή στην κατασκήνωση, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η
εξόφληση της ετήσιας εγγραφής μέλους στη Χ.Α.Ν.Θ. (15€). Με τη συμμετοχή
στη κατασκήνωση, γίνεται αποδεκτό ότι ο κατασκηνωτής συμμετέχει σε
αυτήν, ως έκτακτο μέλος της Οργάνωσης (βάσει του Καταστατικού της). Ο
κατασκηνωτής που έχει εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής των 15 Ευρώ
λόγω της συμμετοχής του σε άλλο πρόγραμμα της Χ.Α.Ν.Θ. κατά το
προηγούμενο 12μηνο από τον χρόνο λειτουργίας της κατασκηνωτικής
περιόδου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 15
Ευρώ.

•

Οι γονείς, που τα παιδιά τους συμμετέχουν μέσω ασφαλιστικών φορέων ή
οργανισμών, θα πρέπει να τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία (παράδοση
αναγκαίων εγγράφων, απαραίτητες υπογραφές) στους χρόνους που ορίζει η
κατασκήνωση.

•

Σε περίπτωση που ο γονέας δεσμεύσει τη συμμετοχή του παιδιού του ιδιωτικά,
δεν έχει το δικαίωμα εκ των υστέρων να εγγράψει το παιδί του και μέσω
ασφαλιστικού φορέα (διπλοεγγραφή).
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•

Ο γονέας υποχρεούται έναν μήνα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής
περιόδου, να παραδώσει στο γραφείο της κατασκήνωσης συμπληρωμένα τα
απαραίτητα

έγγραφα

συμμετοχής

κατασκηνωτή,

με

τις

απαραίτητες

υπογραφές. (πληροφοριακό δελτίο, ιατρικό δελτίο, συναίνεση βάσει του
Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων - GDPR).
•

Ο γονέας πρέπει να αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται τη φιλοσοφία και τον
τρόπο λειτουργίας της κατασκήνωσης, να ακολουθεί τις οδηγίες και να
ενημερώσει το παιδί του για όλα αυτά.

•

Η κατασκήνωση πραγματοποιεί συνάντηση ενημέρωσης γονέων πριν την
έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων. Η παρουσία του γονέα κρίνεται
απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα για τους γονείς που τα παιδιά του μετέχουν
για πρώτη φορά στην κατασκήνωσή μας, για τη γνώση του τρόπου
λειτουργίας της κατασκήνωσης και των προγραμμάτων που πραγματοποιεί.

•

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, στα πλαίσια της φιλοσοφίας, του ομαδικού
πνεύματος και του τρόπου λειτουργίας της κατασκήνωσης, είναι υποχρεωτικό
για όλους τους κατασκηνωτές. Διαφοροποιήσεις, μπορεί να υπάρξουν μόνον
κατόπιν αναφοράς και υπόδειξης του ιατρού, στο ιατρικό δελτίο του
κατασκηνωτή.

•

Η κατασκήνωση πραγματοποιεί σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν
και ημερήσιες ή και παραπάνω ημερών εξορμήσεις και διανυκτερεύσεις στην
ύπαιθρο. Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους
κατασκηνωτές. Εξαίρεση μπορούν να έχουν μόνο αυτοί που επισημαίνονται
στο ιατρικό δελτίο με αναφορά στον λόγο και υπογραφή του ιατρού.

•

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου στην κατασκήνωση δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια
περίπτωση η κατασκήνωση θα δεσμεύει τη συσκευή και θα την παραδώσει
στον γονέα στο επισκεπτήριο της περιόδου.

•

Ο Διευθυντής της κατασκήνωσης έχει δικαίωμα να φυλάξει οποιοδήποτε
αντικείμενο, που φέρει μαζί του ο κατασκηνωτής και δεν συνάδει με την
φιλοσοφία της κατασκήνωσης ή κρίνεται επικίνδυνο ή ακατάλληλο (πχ
σουγιάδες, κινητά

τηλέφωνα,

ηλεκτρονικά

παιχνίδια, και

άλλα).

Τα

αντικείμενα αυτά παραδίδονται στους γονείς στο επισκεπτήριο της περιόδου.
•

Η κατασκήνωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων
ή αντικειμένων αξίας που, παρά τις ενημερώσεις, έχει το παιδί μαζί του και
δεν έχουν παραδοθεί στον Διευθυντή της κατασκήνωσης για φύλαξη.

•

Κατά την άφιξη των παιδιών στην κατασκήνωση, τα παιδιά θα πρέπει να
παραδώσουν στον Αρχηγό της σκηνής τους όλο το χρηματικό ποσό που το
καθένα θα έχει μαζί του. Ο Αρχηγός θα καταθέσει το ποσό στον Διαχειριστή,

3

ώστε ο κατασκηνωτής να μπορεί να προμηθεύεται είδη εντός (καντίνα) και
κάποιες φορές εκτός κατασκήνωσης (εκδρομές). Τα χρήματα φυλάσσονται
από τον Διαχειριστή της κατασκήνωσης. Παρακαλούμε τους γονείς να
υποδεικνύουν στα παιδιά τους να καταθέτουν ΟΛΑ τα χρήματά τους στην
καντίνα της κατασκήνωσης. Έτσι, εκτός από την εκπαίδευση στη διαχείριση
των χρημάτων τους, αποφεύγεται και ο κίνδυνος απώλειας αυτών και
επιτυγχάνεται λελογισμένη χρήση τους.
•

Η αναχώρηση και η επιστροφή των κατασκηνωτών πραγματοποιείται
από/προς καθορισμένα σημεία και ώρες. Τυχόν διαφοροποιήσεις δεν είναι
δυνατές.

•

Οι αναχωρήσεις των κατασκηνωτών με λεωφορεία πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένο χρόνο που ανακοινώνει η κατασκήνωση. Σε περιπτώσεις
αργοπορίας ο γονέας έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το παιδί του με δική
του ευθύνη και μέσο.

•

Για τις αφίξεις και αναχωρήσεις των κατασκηνωτών από την κατασκήνωση
και προς αυτήν, θα υπάρχει ενημέρωση από τα νέα της ιστοσελίδας της
Χ.Α.Ν.Θ. (www.ymca.gr) και από την επίσημη σελίδα της κατασκήνωσης στο
Facebook

(www.facebook.com/camp.ymca).

Με τους ίδιους τρόπους θα

πραγματοποιείται οποιαδήποτε άλλη γενική ενημέρωση, την οποία η
κατασκήνωση κρίνει σημαντική προς ενημέρωση όλων των γονέων.
•

Οι γονείς που θα φέρουν τα παιδιά τους με ιδιωτικό μέσο, οφείλουν να
αποχωρήσουν από τον χώρο της κατασκήνωσης αμέσως μετά την εισαγωγή
του παιδιού του σε αυτήν και την παράδοσή του αρμοδίως.

•

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί 15 ημέρες και η συμμετοχή είναι
υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια της. Οι πρόωρες αποχωρήσεις δημιουργούν
προβλήματα στη σκηνή, αποδυναμώνουν την ομάδα και προκαλούν
στενάχωρα συναισθήματα στα υπόλοιπα παιδιά.

•

Σύντομες

αποχωρήσεις

ή

έξοδοι,

για

διαφόρους

λόγους,

εντός

της

κατασκηνωτικής περιόδου δεν επιτρέπονται. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν
μόνο με απόφαση του Διευθυντή της κατασκήνωσης και μόνον για εξαιρετικά
σημαντικούς λόγους.
•

Η παραλαβή κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο στην περίπτωση πρόωρης
αποχώρησης ή με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, μπορεί να γίνει μόνο
με ειδική εξουσιοδότηση του γονέα προς αυτό, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του γονέα από αρμόδια Αρχή. Για την παραλαβή του παιδιού από
την κατασκήνωση, πέραν της εξουσιοδότησης, θα χρειαστεί και η επίδειξη της
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αστυνομικής ταυτότητας του παραλαμβάνοντος και πιθανόν να ζητηθεί κατά
περίπτωση και πρόσθετη τηλεφωνική επιβεβαίωση.
•

Το επισκεπτήριο της κατασκήνωσης είναι ένα και είναι προκαθορισμένο.
Δυνατότητα επισκέψεων πέραν αυτού, δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αδυναμίας
επίσκεψης του γονέα στο προκαθορισμένο επισκεπτήριο, η επίσκεψη μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία, μόνο μετά από προσωπική
επικοινωνία με τον Διευθυντή της κατασκήνωσης.

•

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρά τους χρόνους που ορίζει το
πρόγραμμα της κατασκήνωσης, σε ότι αφορά τις ώρες του επισκεπτηρίου.

•

Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, δεν επιτρέπεται η είσοδος ανήλικων
στην κατασκήνωση χωρίς την παρουσία γονέα ή κηδεμόνα.

•

Η έξοδος κατασκηνωτή εκτός κατασκήνωσης κατά τη διάρκεια του
επισκεπτηρίου, δεν επιτρέπεται. Αν παρ’ όλα αυτά πραγματοποιηθεί,
σημαίνει

και

την

οριστική

αποχώρηση

του

κατασκηνωτή

από

την

κατασκήνωση.
•

Την κηδεμονία και ευθύνη σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων έχει αυτός ο
οποίος έχει, βάσει νόμιμης απόφασης και την επιμέλεια του παιδιού. Αυτός
καθορίζει την επίσκεψη, παραλαμβάνει το παιδί και ενημερώνει την
κατασκήνωση.
Δεν προβλέπεται επιπλέον επισκεπτήριο για τον δεύτερο γονέα, παρά μόνον
σύντομη επίσκεψη (15.00-16.30) κατόπιν έγκρισης του γονέα που έχει την
επιμέλεια και συνεννόησης με τον Διευθυντή της περιόδου.

•

Η κατασκήνωση διαθέτει γιατρό και νοσηλευτή σε 24ωρη βάση. Παρέχει
δωρεάν την ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε κάθε κατασκηνωτή. Δεν παρέχει
χορήγηση εξειδικευμένων φαρμάκων, παραφαρμακευτικών, ομοιοπαθητικών
και συμπληρωματικών σκευασμάτων. Δεν καλύπτει οδοντιατρικές εργασίες
και θέματα που αφορούν γυαλιά οράσεως.

•

Στην περίπτωση που το παιδί λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, αυτή θα
παραδίδεται κατά την άφιξη στο Ιατρείο προς φύλαξη και θα λαμβάνεται από
εκεί.

•

Η κατασκήνωση σε θέματα υγείας και νοσηλείας ακολουθεί τις οδηγίες του
ιατρού της κατασκηνωτικής περιόδου.

•

Ο ιατρός της κατασκήνωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσωρινή
διαμονή κατασκηνωτή στο αναρρωτήριο, όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο
και απαραίτητο για την καλή υγεία του ίδιου ή/και του συνόλου των
κατασκηνωτών, αλλά και για την καλύτερη παρακολούθηση του παιδιού.
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•

Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτής, κατόπιν οδηγίας του ιατρού της
κατασκήνωσης και εφόσον το περιστατικό χαρακτηριστεί ως επείγον, χρήζει
νοσηλείας ή περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων, η κατασκήνωση μεριμνά για την
μεταφορά του κατασκηνωτή στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα (ΚΥ Αγίου
Νικολάου, ή ) μετά από συνεννόηση με τον γονέα. Ο γονέας θα πρέπει να
προσέλθει άμεσα ώστε να αναλάβει τη συνοδεία του παιδιού.

•

Σε τυχόν απόφαση του ιατρού για αποχώρηση του παιδιού από την
κατασκήνωση, οι γονείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την απόφαση και
να έρθουν να το παραλάβουν άμεσα.

•

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου,
κατασκηνωτής πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, ο γονέας θα πρέπει να
αποσύρει τη συμμετοχή του παιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατασκήνωση
μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση του κατασκηνωτή, για τη διαφύλαξη της
καλής υγείας των υπολοίπων κατασκηνωτών της.

•

Η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα να επιπλήξει ή/και να απομακρύνει
κατασκηνωτή

σε

περιπτώσεις

(σωματικής, λεκτικής,

οποιασδήποτε

μορφής

άσκησης

βίας

ψυχολογικής), σεξουαλικής παρενόχλησης, χρήσης

άσχημων εκφράσεων με σεξουαλικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, βωμολοχίας,
κλοπών, παρενόχλησης τέλεσης προγράμματος, εσκεμμένων καταστροφών
εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση απομάκρυνσης, ο γονέας θα πρέπει να
φροντίσει για την παραλαβή του παιδιού του άμεσα.
•

Για οποιαδήποτε βλάβη η οποία προήλθε από εσκεμμένη κακοήθη ενέργεια
κατασκηνωτή, ο γονέας είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση της. Η
χρέωση των φθορών είναι ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς.

•

Το κάπνισμα στη κατασκήνωση απαγορεύεται.

•

Οποιοδήποτε παράπονο ή παρατήρηση προκύπτει από γονέα (για συνκατασκηνωτή,

υπαρχηγό

ή

αρχηγό

σκηνής,

μέλος

του

προσωπικού

προγράμματος ή υποστήριξης) αυτό θα πρέπει να μεταφέρεται προς τον
Διευθυντή της κατασκήνωσης και όχι απευθείας προς αυτούς.
•

Απαγορεύεται η δημοσίευση και προβολή υλικού φωτογραφιών και video,
τόσο από τους κατασκηνωτές, όσο και από τους γονείς με εμφανή τα
χαρακτηριστικά άλλων παιδιών που συμμετέχουν στην κατασκήνωση.

•

Η κατασκήνωση διαθέτει καντίνα διάθεσης προϊόντων. Οι κατασκηνωτές με
δική τους πρωτοβουλία, μπορούν να προμηθευτούν είδη, τηρώντας τη
διαδικασία λειτουργίας αυτής. Η καντίνα διαθέτει περιορισμένο και
συγκεκριμένο αριθμό ειδών. Η ημερήσια δυνατότητα κατανάλωσης από τους
κατασκηνωτές είναι περιορισμένη.
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•

Η κατασκήνωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τρόφιμα που δεν
παρασκευάζονται από το μαγειρείο της και δεν είναι από τα είδη που διαθέτει
από την καντίνα.

•

Η κατασκήνωση συνεργάζεται με εξωτερικό συνεργάτη φωτογράφο. Οι
κατασκηνωτές, εφόσον ενδιαφέρονται και κατόπιν ενημέρωσής τους, μπορούν
να παραγγείλουν την αναμνηστική φωτογραφία με χρέωση του λογαριασμού
τους στην καντίνα.

•

Για τις περιπτώσεις παιδιών που γιορτάζουν τα γενέθλια τους εντός της
περιόδου, υπάρχει η δυνατότητα, να παραγγελθεί γενέθλια τούρτα με χρέωση
του λογαριασμού του παιδιού στην καντίνα, εφόσον ειδοποιηθούμε ένα μήνα
πριν την έναρξη της περιόδου.

•

Ο γονέας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της υγιεινής του τριχωτού της κεφαλής του
παιδιού του, τόσο κατά την προετοιμασία του όσο και κατά τη παραμονή του
στη κατασκήνωση. Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να έχει μαζί του προϊόντα
αντιφθειρικής προστασίας. Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτής δεν ήταν
εφοδιασμένος με αντιφθειρική λοσιόν, η κατασκήνωση δικαιούται να χρεώσει
την προμήθεια της αντιφθειρικής λοσιόν στον λογαριασμό του παιδιού σας
στην καντίνα.

•

Με το τέλος των κατασκηνωτικών περιόδων παραμένει στην κατασκήνωση
κάποιος αριθμός ξεχασμένων ρούχων και αντικειμένων. Τα ξεχασμένα
παραμένουν προς αναζήτηση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου συγκεντρωμένα
στον χώρο της κατασκήνωσης. Μετά η κατασκήνωση αναλαμβάνει να τα
διαθέσει σε οργανισμούς ή ιδρύματα της περιοχής χωρίς οποιαδήποτε
υποχρέωση απέναντι στους γονείς.
Η φροντίδα και κυρίως η διαπαιδαγώγηση των κατασκηνωτών αποτελεί για
μας ύψιστη ευθύνη και αποστολή. Η καταγραφή των παρόντων κανόνων
λειτουργίας έγινε

ώστε να βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του

προγράμματος και στην τήρηση των διαδικασιών. Η προστασία της
Κατασκήνωσης και η διαφύλαξη του κατασκηνωτικού πνεύματος αποτελεί
ευθύνη όλων μας (κατασκηνωτών, γονέων, εθελοντών και επαγγελματιών)
και επιβάλλεται η τήρηση των κανόνων και ο σεβασμός των αξιών που
πρεσβεύει η Κατασκήνωσή μας, ώστε να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές.
Ευχαριστούμε.

