Μου σικ ♪ Λύκ ε ιο Λε υκ ω σί ας
Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εκπαιδευτική κατασκήνωση που
διοργανώνουμε από την 7η μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2016 στο Γυμνάσιο Πεδουλά.
Στην κατασκήνωση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές που το επιθυμούν με την προϋπόθεση ότι θα
προσκομίσουν (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 7η Σεπτεμβρίου 2016) γραπτή συγκατάθεση γονέα ή
κηδεμόνα τους συμπληρώνοντας το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται. Οι μαθητές θα
διαμένουν στο Γυμνάσιο Πεδουλά σε κοιτώνες των έξι κλινών. Τα έξοδα για τη διαμονή και τη διατροφή
των μαθητών αναλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Επειδή πάντα σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες παρατηρείται το φυσιολογικό φαινόμενο οι μαθητές
να χαλαρώνουν και κάποιες φορές η συμπεριφορά τους να ξεφεύγει από τα λογικά πλαίσια, σας
παρακαλούμε πολύ να προσέξετε τα ακόλουθα για να πραγματοποιήσουμε και αυτή την κατασκήνωση
χωρίς προβλήματα:
1. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
2. Αναμένεται ότι οι μαθητές θα δείξουν την απαιτούμενη υπευθυνότητα και πειθαρχία κατά τη διάρκεια
της κατασκήνωσης.
3. Σε περίπτωση που κατά την παραμονή των μαθητών στο Γυμνάσιο Πεδουλά προκληθούν ζημιές σε
αυτό ή στον εξοπλισμό του, θα κληθούν να τις αποκαταστήσουν καταβάλλοντας το κόστος για την
αντικατάσταση ή την επιδιόρθωσή τους.
4. Υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης και για την ασφάλεια των μαθητών θα
είναι οι συνοδοί καθηγητές και ο Διευθύνων του σχολείου.
Αν κάποια παιδιά ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώσουν το
σχολείο.
Η αναχώρηση θα γίνει την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016, στις 2.00 μ.μ. από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Θα
επιστρέψουμε στη Λευκωσία το απόγευμα της Κυριακής, 11 Σεπτεμβρίου 2016, γύρω στις 5.00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο
99618242.
Με εκτίμηση

Χρίστος Χριστοφόρου
Διευθύνων Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η

υποφαινόμενος/η

_______________________________

ταυτότητας:______________)
________________________________

κηδεμόνας

(αριθμός

του/της

δελτίου

μαθητή/τριας

του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας δηλώνω

υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον/στην υιό/κόρη μου να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική
κατασκήνωση του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας που θα γίνει στο Γυμνάσιο Πεδουλά από
την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο δηλών

____________________________

Σημειώσεις:
- Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην κατασκήνωση θα χάσουν την πρώτη εργάσιμη
μέρα του πρωινού Λυκείου (9 Σεπτεμβρίου 2016). Θα γίνει διευθέτηση να μην
καταχωρηθούν απουσίες
- Η μετάβαση στον Πεδουλά θα γίνει με λεωφορείο, με συνοδούς καθηγητές του
Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας
- Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να επιστρέψουν υπογραμμένη την παρούσα
δήλωση στο γραφείο του Διευθύνοντος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
2016, ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
chrismus@cablenet.com.cy

