ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ 19ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2016
Αγαπημένοι μας μικροί κυνηγοί, το 19ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού ξεκινάει!
Το φετινό παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016
μέσα στα όρια της παλιάς πόλης μας, με χάρτη που θα σας δοθεί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016
μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 19:00 με 21:00 εκτός Σαββάτου και
Κυριακής, στο Γραφείο Παλιάς Πόλης και Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης (ΚΕΔΗΡ), που
στεγάζεται στο «Χάνι Παττακού», στην οδό Αρκαδίου 48-50.
Προσοχή: Χρονική Παράταση δεν θα δοθεί!

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
• Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ παιδιά της Πέμπτης (Ε’) και Έκτης (ΣΤ΄) τάξης
Δημοτικών Σχολείων.
• Σε κάθε ομάδα μπορούν να συμμετέχουν 8-10 παιδιά ίδιου ή διαφορετικών τμημάτων, ίδιας
ή διαφορετικών τάξεων αλλά και ίδιου ή διαφορετικών σχολείων.
• Από τα σχολεία εκτός πόλης θα γίνονται δεκτές μία ομάδα από την Ε’ και μία ομάδα από την
ΣΤ΄ τάξη κάθε σχολείου.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Δήλωση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη.
• Υπεύθυνη δήλωση συνοδού πλήρως συμπληρωμένη.

• Υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή του κηδεμόνα κάθε παιδιού ότι συμφωνεί με τη
συμμετοχή του παιδιού του στο 19ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2016 για παιδιά
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ότι αποδέχεται τους κανόνες όπως τους ορίζει η διοργανώτρια

ομάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω έντυπα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.gousgounides.gr/paidiko19o.html της διοργανώτριας ομάδας ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ.
• Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει ένα όνομα που θα σχετίζεται με ονόματα ομαδικών
παιχνιδιών (και επιτραπέζιων), όχι όμως ηλεκτρονικών. Σε περίπτωση σύμπτωσης θα κρατά
το όνομα η ομάδα που το έχει δηλώσει πρώτη.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καταβολή από κάθε παιδί του ποσού των
3,00 (τριών) ευρώ. Μέρος του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί σαν δωρεά για
φιλανθρωπικό σκοπό.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Κουτάκης Κώστας: 6970546915, Πατρινού Μαρία: 6981056684.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Όλα τα έντυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε, αλλά και κείμενα που θα σας βοηθήσουν
στην ιστορία μας θα είναι αναρτημένα στη σελίδα μας www.gousgounides.gr στη θέση
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.
• Ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας, του ραδιοφωνικού σταθμού ΤΕΑΜ FM
102.00 και της εφημερίδας Κρητική Επιθεώρηση.
• Θα πραγματοποιηθεί ραδιοφωνική εκπομπή την Παρασκευή 12/2/2016 και ώρα 20:00.
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