5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Τετάρτη 26/9/2018
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στην αρχή
του σχολικού έτους να γιορτάζεται η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Την
ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της
χώρας, αλλά διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες.
Το ΠΣΠΑ Γυμνάσιο-Λύκειο οργανώνει για το σχολικό έτος 2018-19 αθλητική επίσκεψη
στο Κέντρο Αναρρίχησης The Wall στην Παλλήνη (https://www.thewall.gr/), την
Τετάρτη 26/9/2018. Οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ιδιαίτερες
αθλητικές δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, το τραμπολίνο, ο ιμάντας ισορροπίας,
το beach volley, αλλά και ποδόσφαιρο και καλαθοσφαίριση.
Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το σχολείο με τουριστικά λεωφορεία μετά την
πρωινή συγκέντρωση (8.15) και η επιστροφή θα γίνει στο σχολείο στις 14.00. Οι
μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή και μπορούν να έχουν μαζί τους
δεκατιανό και νερό (υπάρχουν και χώροι εστίασης εφόσον το επιθυμούν). Το κόστος
συμμετοχής είναι 8ευρώ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός του εγκεκριμένου
προγράμματος επιβαρύνει το μαθητή/τρια.
Για τη συμμετοχή στην επίσκεψη οι μαθητές/τριες οφείλουν να διαθέτουν Ατομικό
Δελτίο Υγείας Μαθητή στο αρχείο του σχολείου (οι μαθητές/τριες της Α Γυμνασίου και
Α Λυκείου πρέπει να το προσκομίσουν εγκαίρως) και την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη
Δήλωση. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να συμμετέχει πρέπει να προσκομίσει τη δήλωση
κυκλώνοντας το δεν επιτρέπω και να παραμείνει στο σχολείο την ημέρα της
επίσκεψης.
Π.Σ.Π.Α - Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκουφά 43 & Λυκαβηττού
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ΤΗΛ:2103612761. Fax:2103611112

Δ Η Λ Ω Σ Η
Ο/Η υπογεγραμμέν........ .......................................................................... κηδεμόνας τ ......
μαθητ........ ............................................................................

του

.............. τμήματος

Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνω ότι επιτρέπω/δεν επιτρέπω (κυκλώστε την επιλογή σας) να
λάβει μέρος στη σχολική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ημέρας Σχολικού
Αθλητισμού την Τετάρτη 26/9/2018 με προορισμό: το Κέντρο Αναρρίχησης – Wall στην
Παλλήνη.
Η μετακίνηση θα γίνει με τουριστικό λεωφορείο. Ώρα αναχώρησης από το Σχολείο 8:15
και ώρα επιστροφής στο Σχολείο 14:00.
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 5 Ευρώ και 3 Ευρώ το κόστος μετακίνησης.
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