
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                 

 

                  
 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορεί ότι το Πρόγραμμα 
ΑΓΟ θα λειτουργήσει και φέτος το Πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ» τους μήνες Μάιο, 

Ιούνιο και Ιούλιο. 
 

1.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  
 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018  (για τα μαθήματα που θα διεξάγονται Τρίτη & Παρασκευή) 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  (Προπληρωτέο, καταβάλλεται το 1ο μάθημα –  
      Επιταγές δε θα γίνονται δεκτές) 

  € 30,00   το μήνα  
    € 20,00   το μήνα –  Παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών (Απαραίτητη η  

        προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας μέλους της Π.Ο.Π.Ο ή της 

Π.Ο.Π) 
 € 10,00  το μήνα – το τρίτο παιδί της οικογένειας νοούμενου ότι συμμετέχουν και τα 

άλλα  δύο. 
Τα παιδιά οικογενειών ληπτών δημοσίου βοηθήματος ή ΕΕΕ (Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος) συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ με την προϋπόθεση ότι 

προσκομίζουν το σχετικό αντίγραφο. 
 

3. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   
  

    

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  
CHRYSIS FITNESS CENTER ( ΑΘΗΕΝΟΥ) 

ΜΕΡΕΣ       ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

 

 

 

  ΩΡΕΣ 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ 

 

από:14:00  μέχρι: 14:45 

 

από:14:45  μέχρι: 15:30 

 

από:15:45  μέχρι: 16:30 

 

από:16:30  μέχρι: 17:15 

 

 
                  

  

  ΩΡΕΣ 

KOΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

από:17:30  μέχρι: 18:30 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα 
τηλέφωνα των επαρχιακών γραφείων  του Προγράμματος ΑΓΟ μεταξύ των ωρών   
7:30πμ – 3:00μμ:Λάρνακα:   24623276                          

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ/ΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 1η  

ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ,  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ή ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕ ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝ ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΓΟΝΕΑ ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

ΜΕΧΡΙ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
 
 
                                                                                                                           ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ» 

 
1.    ΔΑΠΑΝΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Α. Ο Οργανισμός θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη για τη μεταφορά των παιδιών με λεωφορείο. Τα παιδιά 

απαραίτητα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνο άτομο το οποίο ορίζεται από το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με όσους 
Συνδέσμους Γονέων των σχολείων επέδειξαν ενδιαφέρον. Τα παιδιά θα καταβάλλουν στο/η συνοδό μόνο το ποσό €7,00 
το μήνα την πρώτη μέρα επιβίβασης τους στο λεωφορείο. Σε αντίθετη περίπτωση το παιδί δε θα επιβιβάζεται στο 
λεωφορείο. 
 
Β.  Για λόγους ασφάλειας  όσα παιδιά θα μεταβαίνουν στο κολυμβητήριο με λεωφορείο, θα πρέπει απαραίτητα την 1η  

μέρα επιβίβασης τους σ’ αυτό, να έχουν μαζί τους τη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογραμμένη από το 
γονέα ή κηδεμόνα τους και το δικαίωμα συμμετοχής ή τη βεβαίωση του Γραφείου Ευημερίας, τα οποία θα 
επιδεικνύουν στο/η συνοδό.  Σε αντίθετη περίπτωση το παιδί δε θα επιβιβάζεται στο λεωφορείο. 
 
Γ.  Η αναχώρηση για το κολυμβητήριο θα γίνεται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Το ίδιο θα ισχύει και κατά 
την επιστροφή όπου τα παιδιά θα επιστρέφουν ΟΛΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Οι γονείς θα πρέπει να 
παραλαμβάνουν τα παιδιά τους ΑΜΕΣΩΣ μετά την επιστροφή τους στο σχολείο τους. Ο/Η συνοδός δεν είναι 

υποχρεωμένος να προσέχει τα παιδιά μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. 

 
Δ. Λεωφορείο για τη μεταφορά των παιδιών θα τοποθετείται για παιδιά των οποίων τα σχολεία βρίσκονται σε μακρινή 
απόσταση από τα κολυμβητήρια, εκεί όπου υπάρχει ευχέρεια και πάντα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παιδιών 
ανά σχολείο που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα είναι ικανοποιητικός και δικαιολογεί τη 
μεταφορά τους. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των παιδιών, ο Οργανισμός δύναται να διακόπτει την μεταφορά. 

 
Ε. Προτείνεται στους γονείς των παιδιών που μετακινούνται με λεωφορείο να δίνουν στο/η συνοδό το τηλέφωνο τους 
όπως επίσης να ζητούν το τηλέφωνο του/της συνοδού και να τον/την ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές στη μεταφορά 
του/των παιδιού/ων τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία σας με το/τη συνοδό, παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ανακοίνωση.  

 

2.   ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
      Η αναχώρηση  από το σχολείο προς τα κολυμβητήρια θα γίνεται: 

• 30 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του μαθήματος για τις αστικές περιοχές.  

• 45 – 60 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του μαθήματος για τα μακρινά από το κέντρο της πόλης προάστια και 
για τις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα. 

     Η επιστροφή στο σχολείο θα γίνεται: 

• 30 - 45 λεπτά περίπου μετά την λήξη του μαθήματος για τις αστικές περιοχές.  
• 45- 60 λεπτά περίπου μετά την λήξη του μαθήματος για τα μακρινά από το κέντρο της πόλης προάστια και για 

τις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα. 
 

3.  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

  
    1.  Μαγιό       2.  Παντόφλες θάλασσας/Σαγιονάρες (υποχρεωτικό)       3.  Σκουφάκι Κολύμβησης (υποχρεωτικό)        
    4.  Πετσέτα μπάνιου ή μπουρνούζι     5.  Γυαλιά Κολύμβησης (προαιρετικά)    6.  Ρούχα για να αλλάξουν 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ» 

 

Όνομα μαθητή/μαθήτριας:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Σχολείο:………………………………………………………    Τάξη:……………  Ημερ. Γέννησης:…………………………… 

Διεύθυνση οικίας:…………………………………………………………………………  Τηλέφωνα:……………… / ………………… 

Βεβαιώνω ότι το παιδί μου δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα υγείας και μπορεί να λάβει μέρος στο 

Πρόγραμμα «Παιδί και Κολύμπι».  

Το παιδί μου παρουσιάζει το ακόλουθο πρόβλημα υγείας: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Φέρω      / δεν φέρω      ένσταση να παρουσιάζεται το παιδί μου στις διάφορες φωτογραφίες και video του 
Προγράμματος ΑΓΟ, όπως επίσης και στις εκδόσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (βιβλιαράκι, 

ανακοινώσεις, ημερολόγιο, πόστερ και ιστοσελίδα) τα οποία εκδίδονται για προβολή του Προγράμματος. 

 

Επισυνάπτω το ποσό των € ………. Για το/τους μήνα/ες:  
 
Αρ. Ταυτότητας Τρίτεκνων & Πολύτεκνων Οικογενειών: ………………………………  

Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα:…………………………………………… Ημερομηνία:…………………………… 

ΜΑΙΟΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ  


