
 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ WIELISZEW ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
 

Μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ιδαλίου και του ∆ήµου Wieliszew Πολωνίας, 
διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια ανταλλαγές οµάδων παιδιών, τα οποία συµµετέχουν σε κατασκηνώσεις και 
φιλοξενούνται παράλληλα και  σε οικογένειες των δύο πόλεων. 
 
Στόχος των ανταλλαγών είναι η γνωριµία της κουλτούρας, της ιστορίας και του πολιτισµού των δύο χορών και 
κυρίως η δηµιουργία φιλικών δεσµών µεταξύ των πολιτών, ιδιαίτερα των παιδιών. 
 
Φέτος θα πραγµατοποιηθεί αποστολή οµάδας παιδιών από τον ∆ήµο µας η οποία θα συµµετάσχει σε αθλητική 
κατασκήνωση στο Wieliszew κατά τις ηµεροµηνίες  3 – 11 Αυγούστου 2020. 
 
Κατά τις ηµεροµηνίες αυτές τα παιδιά θα φιλοξενηθούν σε κατασκήνωση από τις 3-8 Αυγούστου και ακολούθως 
θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες από τις 8-11 Αυγούστου. 
(Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων και φιλοξενίας θα µας κοινοποιηθεί σε κατοπινό στάδιο.) 
 
Η οµάδα θα αποτελείται από 10 παιδιά ηλικίας 10-14 ετών και δύο συνοδούς, τους οποίους θα επιλέξει το 
∆ηµαρχείο. 
 
Συµµετοχή: 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν παιδιά που κατοικούν στο ∆ήµο Ιδαλίου. 
2. Πρώτη προτεραιότητα συµµετοχής έχουν παιδιά οικογενειών που έχουν φιλοξενήσει παιδί από την 

Πολωνία και δεν συµµετείχαν σε προηγούµενη αποστολή στο Wieliszew 
3. ∆εύτερη προτεραιότητα συµµετοχής έχουν παιδιά που δεν συµµετείχαν ξανά σε αποστολή στο Wieliszew 

και δεν έχουν φιλοξενήσει (µε τη δέσµευση ότι θα φιλοξενήσουν κατά την επόµενη φιλοξενία) 
4. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων γίνεται κλήρωση. 
5. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συµπληρωθούν, έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν και παιδιά που έχουν 

ξανασυµµετάσχει στο θεσµό των ανταλλαγών. 
6. Τα έξοδα της κατασκήνωσης, διατροφής, ξεναγήσεων και µετακινήσεων επιβαρύνουν τους διοργανωτές. 

 
Υποχρέωση συµµετεχόντων: 

1. Οι οικογένειες που θα στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση έχουν την υποχρέωση να 
φιλοξενήσουν παιδί από την Πολωνία την επόµενη χρονιά. 

2. Το αεροπορικό εισιτήριο θα πληρωθεί από την οικογένεια.  Ο ∆ήµος Ιδαλίου για την φετινή αποστολή 
(2020) θα επιχορηγήσει το κάθε εισιτήριο µε το ποσό των €100,- 
Η τιµή του κάθε εισιτηρίου θα εξαρτηθεί από τη χρονική περίοδο που θα κλείσουν τα εισιτήρια της 
οµάδας. 

3. Η κάθε οικογένεια θα µεριµνήσει για ένα χρηµατικό ποσό το οποίο θα έχει µαζί του το παιδί για τα πολύ 
προσωπικά του έξοδα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν το συνηµµένο έντυπο και να το αποστείλουν στο Πολιτιστικό Τµήµα 
του ∆ήµου Ιδαλίου στο email: cultural@dali.org.cy ή στο φαξ. 22444889. 
 
Τελευταία ηµεροµηνία δήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Πολιτιστικό Τµήµα του ∆ήµου Ιδαλίου 
στα τηλ. 22444892 / 22444888. 
 
 
 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 3-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ: ____________________________________________________________  

 

 ΑΓΟΡΙ    ΚΟΡΙΤΣΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ___________________ 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:  _________________________________________________________ 

 

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 ΑΝ ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:   ___________________________________________ 

 

4. ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 ΑΝ ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΙΡΝΕΙ:   ____________________________________________ 

 

5. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:  ________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

6. ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ή ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ;   

 ΑΝ ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ:   _______________________________________________________ 

 

7. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΦΗ ή ΦΡΟΥΤΟ ή ΡΟΦΗΜΑ;   

 ΑΝ ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ:   _______________________________________________________ 

 

8. Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ:   

______________________________________________________________________________ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 

 

Εγώ ο/η ___________________________________________ (όνομα γονέα/κηδεμόνα) νόμιμος 

κηδεμόνας του/της _________________________________________ (όνομα παιδιού) δηλώνω 

υπεύθυνα και δίνω τη συγκατάθεσή μου για αποστολή του παιδιού μου στην Πολωνία για να 

συμμετάσχει σε κατασκήνωση και να φιλοξενηθεί στο Δήμο Wieliszew κατά τις ημερομηνίες 3-11 

Αυγούστου 2020.   Περαιτέρω δηλώνω υπεύθυνα και συγκατατίθεμαι όπως την πλήρη ευθύνη για 

την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου φέρουν οι συνοδοί της ομάδας. 

 

     Υπογραφή κηδεμόνα:  __________________________ 

      

     Τηλέφωνο επικοινωνίας: __________________________ 

     Ημερομηνία:   __________________________ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Ο ∆ήµος Ιδαλίου ενηµερώνει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδοµένων του παιδιού σας όπως αυτά αναφέρονται στη 

δήλωση συµµετοχής διεξάγεται για τις ανάγκες της συµµετοχής των παιδιών στην αθλητική κατασκήνωση στο 

Wieliszew. 

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων έχει αποκλειστικό σκοπό τη δήλωση συµµετοχής του παιδιού σας στην 

αποστολή στην Πολωνία καθώς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας αυστηρώς και µόνο στο πλαίσιο του σκοπού της 

κατασκήνωσης. 

 Πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα έχει µόνο το αρµόδιο άτοµο στο ∆ήµο Ιδαλίου και τα δεδοµένα αυτά δεν 

κοινοποιούνται πουθενά, πλην των αρµοδίων αρχών όταν αυτό απαιτείται. 

Ενηµερώνεστε επίσης ότι ως γονείς έχετε τα εξής δικαιώµατα σχετικά µε τα δικά σας προσωπικά δεδοµένα αλλά και 

των παιδιών σας: το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού επεξεργασίας, φορητότητας και 

εναντίωσης και µπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας αίτηµα στο dpo@dali.org.cy.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων από το ∆ήµο Ιδαλίου µπορείτε να 

αποταθείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του ∆ήµου Ιδαλίου που είναι αναρτηµένη στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

Εγώ ο/η ___________________________________________ (όνοµα γονέα/κηδεµόνα) νόµιµος κηδεµόνας  

του/της _________________________________________ (όνοµα παιδιού): 

 • Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών δεδοµένων καθώς και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών 

δεδοµένων (ευαίσθητα) του ανήλικού παιδιού του οποίου ασκώ την επιµέλεια και παρέχω µε πλήρη επίγνωσή µου στο 

∆ήµο Ιδαλίου τη χρήση και την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών για τους σκοπούς που έχουν προαναφερθεί. 

• Λειτουργός του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου Ιδαλίου ενδέχεται να επικοινωνήσει µαζί σας στο δηλωθέν τηλέφωνο 

όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

 

Έλαβα γνώση, κατανόησα τα παραπάνω και συγκατατίθεµαι στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του 

παιδιού µου. 

 

Ηµεροµηνία:  _______________________ 

Ονοµατεπώνυµο κηδεµόνα:   ____________________________________________ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας κηδεµόνα:   _______________________ 

 

Υπογραφή Κηδεµόνα: __________________________ 
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