
 

 

Αγαπημένοι μας γονείς, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την λειτουργία του Καλοκαιρινού μας Σχολείου 

“Future Summer School - 2020”. Η διάρκεια του Καλοκαιρινού Σχολείου θα είναι 5 εβδομάδες 
(από τις 29 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2020) και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-14 ετών. 

Οι δραστηριότητες θα είναι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Στόχος μας είναι τα παιδιά να έχουν 
μια ευχάριστη εμπειρία, συνδυάζοντας την ενασχόληση με τη μουσική, το χορό, το θέατρο και τη 
γυμναστική, αλλά και την εμπειρία της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. Σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα, αλλά και ο αριθμός συμμετεχόντων φέτος θα είναι διαμορφωμένα στις νέες 
συνθήκες που βιώνουμε και στα σχετικά πρωτόκολλα υγιεινής, όπως θα ανακοινωθούν από τα 
αρμόδια Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Καθημερινό πρόγραμμα: 

• Η προσέλευση των παιδιών πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 8.30π.μ. Υπάρχει 
δυνατότητα προσέλευσης από τις 7:15π.μ. για όσους γονείς το επιθυμούν. 

• Η αναχώρηση των παιδιών συνιστάται να γίνεται μετά το τέλος των δραστηριοτήτων (μεταξύ 
1.15μ.μ. – 1:30μ.μ. αναλόγως διαμόρφωσης τμημάτων).  

• Για όσους γονείς το επιθυμούν, θα υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης των παιδιών μέχρι τις 

3:00μ.μ. χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. 

• Τα παιδιά που θα παραμένουν στο χώρο μετά τις 1.30μ.μ. θα γευματίζουν και στη συνέχεια 
θα ασχολούνται με παιχνίδια, προβολή ταινίας ή άλλες δραστηριότητες. 

Γεύματα: 

• Θα υπάρχει διάλειμμα για πρωινό και όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα 
υγιεινό πρωινό. 

• Το μεσημεριανό διάλειμμα θα αρχίζει στις 1:30μ.μ. Συνιστάται όπως όσα παιδιά θα 
παραμένουν μέχρι αργά στο σχολείο, είτε να φέρνουν το μεσημεριανό γεύμα μαζί τους ή να 
παραγγέλλουν φαγητό από τους συνεργάτες catering του καλοκαιρινού σχολείου. 

• Το μεσημεριανό γεύμα από τους συνεργάτες catering θα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος 
με επιπλέον κόστος (περισσότερες πληροφορίες θα αποσταλούν σε όλους τους 

εγγεγραμμένους συμμετέχοντες εν ευθέτω χρόνω). 

Κόστος: 

Εβδομάδες Κόστος  

3 €360 

4 €400 

5 €450 

 



Διαδικασία εγγραφής: 

• Για σκοπούς υγιεινής και τήρησης των πρωτοκόλλων που αναμένεται να εξαγγελθούν από 
τα αρμόδια Υπουργεία, το Καλοκαιρινό μας Σχολείο θα λειτουργήσει με μειωμένο αριθμό 
παιδιών. 

• Περίοδος εγγραφών: 
a) Από 27/5 μέχρι 12/6, θα μπορούν να κρατήσουν θέση όσα παιδιά επιθυμούν να 

συμμετέχουν και στις 5 εβδομάδες. 

b) Από τις 13/6 και μετά θα μπορούν να κρατήσουν θέση (βάση διαθεσιμότητας) όσα 
παιδιά επιθυμούν, με ελάχιστη περίοδο συμμετοχής τις 3 εβδομάδες. 

 

• Για την κράτηση θέσης θα καταβάλλεται προκαταβολή €150 μαζί με την υποβολή του 

έντυπου εγγραφής.  
• Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να καταβάλλεται το πλήρες ποσό συμμετοχής 

μέχρι τις 21 Ιουνίου 2020. 

• Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός 

λόγος υγείας. 
• Για το 2ο και 3ο παιδί της ίδιας οικογένειας υπάρχει έκπτωση 10%. 

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 

Γραμματεία της Σχολής στο 70088812. 

Ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική καλοκαιρινή 
ενασχόληση των παιδιών σας! 

 

Εκ της Διεύθυνσης  

 

 

 

 

W. www.futureacademyofarts.com 

T.  70088812 

E.  info@futurecademyofarts.com 

A. Αγίου Μελετίου 21, 2331, Αρχάγγελος, Λευκωσία 

http://www.futureacademyofarts.com/

