
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ANOIKTOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Συνέχεια)

Συγκατάθεση ενήλικων ΔιαφωνώΣυμφωνώ

Αποδέχομαι να φωτογραφηθώ.

Αποδέχομαι να μαγνητοσκοπηθώ.

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό εντός του χώρου του
Ανοικτού Σχολείου/ Δήμου Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό σε έντυπο υλικό που
εκδίδεται από το Ανοικτό Σχολείο/ Δήμο Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο σε
ηλεκτρονικό υλικό ή σε ιστότοπους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΟΥπεύθυνοςΕπεξεργασίαςσταπλαίσια λειτουργίας τουΑνοικτούΣχολείου είναι οΔήμοςΛακατάμιας.

Τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται με την παρούσα αίτηση, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που επισυνάπτονται σε
αυτήν και οι πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των σχετικών χρηματικών ποσών θα χρησιμοποιηθούν για
σκοπούς διεκπεραίωσης της εγγραφής στο Ανοικτό Σχολείο και, σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής είναι
επιτυχής, για σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου, στο πλαίσιο των νόμιμων
δραστηριοτήτων τουΑνοικτούΣχολείουή/και γιασυμμόρφωσημενομικήυποχρέωση.

Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν είναι επιτυχής, τα προαναφερόμενα στοιχεία και πληροφορίες θα
διαγράφονται/καταστρέφονται άμεσα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν
διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Ανοικτού Σχολείου ή/και για
συμμόρφωσημενομικήυποχρέωση.

Πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Λακατάμιας, καθώς
και για τα σχετικά σας δικαιώματα, είναι διαθέσιμη στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ»πουείναι αναρτημένηστην ιστοσελίδα τουΔήμουΛακατάμιας ( ).dpo@lakatamia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή για την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (π.χ. για να ανακαλέσετε
τη συγκατάθεση που τυχόν δίνετε με την κατάλληλη ένδειξη εντός της παρούσας αίτησης), μπορείτε να αποταθείτε
γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του τηλεομοιότυπουopen.school@lakatamia.org.cy
στο 22389020 ή δια χειρός στο Γραφείο του Ανοικτού Σχολείου ή να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: , συμπληρώνοντας τηdpo@lakatamia.org.cy
σχετικήφόρμαυποβολήςαιτήματος.

ΔΗΛΩΣΗ:
Με την παρούσα δηλώνω πως συμφωνώ για την εγγραφή μου/την εγγραφή του παιδιού μου στο Ανοικτό
Σχολείο και συμφωνώ με και αποδέχομαι τους “Όρους και Κανονισμούς”, όπως περιγράφονται στον Οδηγό
εκπαίδευσης του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λακατάμιας (σχολική χρονιά 202 -202 ). Δηλώνω ακόμα2 3
πως έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εγγραφής στο Ανοικτό
Σχολείο από τα όσα αναφέρονται συνοπτικά πιο πάνω και πληρέστερα στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ» και πως συμφωνώ και αποδέχομαι την εν λόγω
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
3/10 2ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ /202 .

Δ ΛΗΜΟΥ ΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Α ΣΝΟΙΚΤΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 202 -2022 3

Αθλητικά, Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για παιδιά και ενήλικες

Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

“Ούτε σώμασιν ούτε χρήμασιν ευδαιμονούσιν άνθρωποι,
αλλ' ορθοσύνη και πολυφροσύνη.”

(Οι άνθρωποι δεν ευδαιμονούν χάρη στα σώματα και τα υλικά αγαθά, αλλά
με την ανατροφή /την παιδεία και τις πολλές γνώσεις.)

Δημόκριτος

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λακατάμιας συνεχίζει την επιτυχημένη και ανοδική
του πορεία για 14η χρονιά και στέκεται αρωγός στη Δια Βίου Μάθηση και στην
ενεργοποίηση αθλητικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για
άτομα όλων των ηλικιών.

Πρωταρχικός σκοπός όλων μας, είναι το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου να αποτελεί
ένα ζωντανό οργανισμό μάθησης και μια δημιουργική κοινότητα. Μέσω του
Ανοικτού Σχολείου παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους δημότες ώστε να
οικοδομούν στέρεα μορφωτικά θεμέλια που στηρίζονται στις εμπειρίες τους, στη
θετική στάση απέναντι στη μάθηση, στη συμμετοχή, στη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση.

Ως Δήμος Λακατάμιας έχουμε ως στόχο, μέσω του Ανοικτού Σχολείου να
προσφέρουμε ένα ευρύ, ποικίλο και ευέλικτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, να
εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον στους μαθητές μας και να
προωθούμε με τις δράσεις μας, τη συνεργασία με τους δημότες, τους τοπικούς
φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Κλείνοντας, καλωσορίζω όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα του
Ανοικτού Σχολείου και τους εύχομαι να έχουν μια εποικοδομητική και ευχάριστη
χρονιά, οπλίζοντας τον εαυτό τους με ενθουσιασμό και επιμονή, για να
αποκομίσουν, στο τέλος της χρονιάς, τους πλούσιους καρπούς του μόχθου τους.

Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη σε όλες και όλους.

Δρ. Φωτούλα Χατζήπαπα
Δήμαρχος Λακατάμιας

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

€70,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΔΗΛΩΣΕΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ
(από 12/9/22 μέχρι 3/10/22)

1. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ανοικτού Σχολείου Δήμου
Λακατάμιας www.lakatamiaopenschool.eu

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό
των διδάκτρων αφού συμπληρωθεί και υποβληθεί η δήλωση συμμετοχής.

ή

2. Επίσκεψη στο Δημαρχείο Λακατάμιας (Πληρωμή με μετρητά/ επιταγή/
κάρτα)

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί μαζί
με το ανάλογο ποσό, στο ισόγειο του Δημαρχείου Λακατάμιας (1ης Απριλίου
11, 2310) στην Πολιτιστική Λειτουργό.

Ωράριο γραφείου: Δευτέρα-Τετάρτη 9:00 π.μ. -12:00 μ.μ.

Επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια του
Ανοικτού Σχολείου Λακατάμιας, κα. Μαρία Αργυρίδου Καλλή,

στα τηλέφωνα 22389040 και 99695533.

Αιγαίου 48, 2302 Λακατάμια

22389040, 99695533 22389020 (Fax)

open.school@lakatamia.org.cy

www.lakatamia.org.cy

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι, κατά την
εγγραφή, καταβάλουν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα
που έχουν δηλώσει πριν τη λήξη των εγγραφών.

2. Δηλώσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.

3. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων
ανέλθει στον ελάχιστο απαιτούμενο.

4. Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν είναι
επιστρεπτέο.

5. Επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει
ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων/εγγραφών σε μια ομάδα και κατά
συνέπεια δεν θα λειτουργήσει το εν λόγω τμήμα.

6. Δηλώσεις συμμετοχής ατόμων που δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές
προηγούμενων χρόνων θα απορρίπτονται αυτόματα.

7. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεχτές.

8. Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια
κατά τον χρόνο παρουσίας τους στις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου.

9. Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη παράδοσης και παραλαβής των
παιδιών τους από τον χώρο των δραστηριοτήτων.

1 . Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να0
πραγματοποιεί αλλαγές στο πρόγραμμα για την ομαλή λειτουργία των
ομάδων και να ειδοποιεί τους συμμετέχοντες με sms ή με άλλο πρόσφορο
τρόπο.

1 . Παιδιά 15 ετών και άνω μπορούν να εγγραφούν στα τμήματα ενηλίκων.1

1 . Το Ανοικτό Σχολείο διακόπτει τις εργασίες του κατά την περίοδο των2
σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Επίσης, τηρούνται οι
δημόσιες αργίες.

1 . Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί3
(π.χ. στρωματάκι, μπάλες, υλικά ζωγραφικής κ.ο.κ) επιβαρύνουν τους
συμμετέχοντες.

1 . Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλουν τη διακοπή της φυσικής4
παρουσίας του συμμετέχοντα στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, τα
μαθήματα εκεί όπου προσφέρεται θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

1 . Στα πλαίσια της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο από την πανδημία5
του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η λειτουργιά των προγραμμάτων του
Ανοικτού Σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα Περί Λοιμοκαθάρσεως
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού
COVID-19) Διατάγματα και τις ισχύουσες οδηγίες και πρωτόκολλα.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ προγράμματα για παιδιά

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ( )K MRAV AGA
Μαθαίνουμε αυτοάμυνα και εμβαθύνουμε στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης.
Αναπτύσσουμε την πειθαρχία και τη μαχητικότητα, βελτιώνουμε την αυτοπεποίθηση και
διδασκόμαστε αυτοσεβασμό. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

9 0 20 007-14 Παρασκευή 1 : 0- : Δημοτικό Ανθούπολης

ZUMBA KIDS
Συνδυάζοντας χορό και γυμναστική, στοχεύουμε στη βελτίωση ισορροπίας, ανάπτυξη
αντοχής, δύναμης και ευλυγισίας. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

7-12 Τρίτη 18:30-19:30 Δημοτικό Ανθούπολης

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Το ποδήλατο αποτελεί άριστο μέσο διακίνησης, ψυχαγωγίας και άθλησης. Τα παιδιά
μαθαίνουν βασικούς κανόνες ασφάλειας και οδικής κυκλοφορίας, αποκτούν νέες δεξιότητες,
βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και εκπαιδεύονται στον έλεγχο και την συντήρηση του
ποδηλάτου τους. 2(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

15:30-17:007-14 Πέμπτη Λύκειο Αγίου Γεωργίου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ( )FUTSAL
Μαθαίνουμε τους κανόνες του ποδοσφαίρου και γυμναζόμαστε. Το βοηθάει τα παιδιάFutsal
να διαπλάσουν το σώμα τους και τη φυσική τους κατάσταση, ενώ παράλληλα τους μαθαίνει
την πειθαρχία και το σεβασμό. 0Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

:30-9:14-5 Σάββατο 8 5

5-6 9 1 10 00Σάββατο : 5- :

7-8 10 0 1 00Σάββατο : 0-1 : Λύκειο Αγίου Γεωργίου

9-10 1 00 2 00Σάββατο 1 : -1 :

11-14 2 00 3 00Σάββατο 1 : -1 :

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ενασχόληση των παιδιών με το Μπάσκετ βοηθάει στη σωματική υγεία του παιδιού, καθώς
είναι ένα άθλημα που γυμνάζει όλα το σώμα και το κρατάει σε φόρμα. Επίσης, το Μπάσκετ,
βοηθά το παιδί στην κοινωνικοποίηση, το συντονισμό και την ανάπτυξη του ομαδικού
πνεύματος. 0Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

7-9 Δευτέρα 17:00-18:00 Λύκειο Αγίου Γεωργίου

18:00-19:0010-14 Δευτέρα



ΑΘΛΗΤΙΚΑ προγράμματα για παιδιά

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (Τ )AE WON OK D
Μαθαίνουμε αυτοάμυνα, πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη.
βελτίωση της συγκέντρωσης και στο σεβασμό. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής
σε εξετάσεις για απόκτηση ζώνης Taekwondo. . .(Ελ αρ συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0- : 05-7 Δευτέρα 0 016 17

: 0- : 05-7 Τρίτη 0 016 17

7 : 0- : 05- Πέμπτη 0 016 17

10 : 0- : 07- Δευτέρα 7 0 8 0 Δημοτικό Ανθούπολης1 1

: 0- : 07-10 Τρίτη 7 0 8 01 1

7-10 Πέμπτη :00- :0017 18

9-14 Πέμπτη :00- :0018 19

ΤΡΟΧΟΠΑΤΙΝΑΖ
Πατινάρουμε σε τροχοπέδιλα (καλλιτεχνικό πατινάζ, και ) Τα μαθήματαfreestyle speed skating
τροχοπατινάζ βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν σταθερότητα και ισορροπία στις κινήσεις
τους και να βελτιώσουν την τεχνική τους. 2(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: -1 : 06-9 Τρίτη 6 30 8 0 Λύκειο Αγίου Γεωργίου1

8-14 : 0-19: 0Τρίτη 8 0 31

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Η Ξιφασκία είναι ένα άθλημα συντονισμού και συνεργασίας το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη
της μυϊκής δύναμης, της αντοχής και της ευκινησίας του παιδιού. Επίσης, βοηθά στη μείωση
του στρες, στη βελτίωση της αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας.

0(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0-19: 07-14 Δευτέρα 18 0 0 Δημοτικό Ανθούπολης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ προγράμματα για παιδιά

:30- :35-8 Δευτέρα 17 18 0 Δ΄ Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Το πρόγραμμα βοηθάει τα παιδιά στην έκφραση των συναισθημάτων τους, δημιουργώντας
παράλληλα όμορφα αντικείμενα. Η αίσθηση της δημιουργίας, η ανάπτυξη της φαντασίας και η
αφοσίωση στον πηλό είναι μερικά από τα δυνατά σημεία της αγγειοπλαστικής.

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Μαθαίνουμε τα χρώματα, τις σκιές και δημιουργούμε καλλιτεχνικούς πίνακες. Η ζωγραφική
βοηθά στη ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, στη διέγερση της δημιουργίας και στην
έκφραση των συναισθημάτων. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

4-5 3 3Δευτέρα 16: 0-17: 0

4- Τρίτη 1 : 0-1 : 06 6 3 7 3

5-8 Τρίτη 17:30-18:30 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου

6-9 Σάββατο 9:30-10:30

9-12 Σάββατο 10:30-12:00

9-14 Σάββατο 2:00-13:301

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Αναπτύσσουμε καλλιτεχνικές και κινητικές δεξιότητες, μέσω των οποίων θα γίνεται
αποκλειστικά η χρήση της αγγλικής γλώσσας και η εκμάθησή της. Ζωγραφίζουμε και
αναπτύσσουμε παράλληλα τη φαντασία και τις δεξιότητες μας στα αγγλικά.

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4-5 :30-1 :30Πέμπτη 16 7 1 Δ' Δημοτικό

4-5 :30-1 :30 2Τετάρτη 16 7 Αγίου Νεοφύτου

5-7 3Τετάρτη 17:30-18:30

ΘΕΑΤΡΟ
Εκφραζόμαστε, αυτοσχεδιάζουμε και ανακαλύπτουμε τον κόσμο της υποκριτικής. Τα
μαθήματα βοηθούν στην ορθή χρήση του προφορικού λόγου, δια του οποίου μπορούν να
εκφραστούν και να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις και τα αισθήματα τους, ερχόμενοι σε άμεση
επαφή με τον περίγυρό τους. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)2

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

5-7 16:00-17:00Τετάρτη Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα

7-9 17:00-18:00Τετάρτη

10-15 :30-19:00Παρασκευή 17

96- Σάββατο 9:30-10:30 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου

9-12 Σάββατο 10:30-12:00

712-1 Σάββατο 12:00-13:30



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ προγράμματα για παιδιά

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
Μαθαίνουμε να παίζουμε κιθάρα, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική. Η ενασχόληση γενικά
με τη μουσική επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των παιδιών (καλύτερες σχολικές επιδόσεις,
συντονισμός, πειθαρχεία, λιγότερο στρες, διασκέδαση και χαλάρωση)

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΟΣ

0 07-14 Τετάρτη 17: 0-18: 0 1 Πολυδύναμο Κέντρο

8 0 9 08-14 Τετάρτη 1 : 0-1 : 0 2-3 Λακατάμιας

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΑΚΙ
Παιχνίδια ρυθμού, τραγούδια, και επαφή με τα μουσικά όργανα. Η ενασχόληση με τη μουσική
από μικρή ηλικία βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και
την έκφραση. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

: 0 53-4 Παρασκευή 6 3 - 7:1 Πολυδύναμο Κέντρο1 1

5 : 04-5 Παρασκευή 7:1 - 8 0 Λακατάμιας1 1

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΣΗ
Τα παιδιά μέσα από τη μουσική και τον χορό εκφράζονται, μαθαίνοντας παράλληλα ήχους,
λέξεις και μοτίβα. Η μουσικοκινητική αγωγή βάζει τα θεμέλια για τη συναισθηματική, γνωστική
και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

:00-16:45 E'3-4 Τρίτη 16 Δημοτικό Αγίου Ιωάννη

4-5 Τρίτη 17:00-17:45

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ/ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Μαθαίνουμε σωστή τεχνική στην άρθρωση και σωστή χρήση του διαφράγματος, μέσω
ασκήσεων και ρεπερτορίου. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 06-9 Πέμπτη 5 0 - 6:00 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου1 1

:8-13 Πέμπτη 6:00- 7 001 1

ΜΠΑΛΕΤΟ
Μαθαίνουμε να χορεύουμε με ευλυγισία και χάρη μέσα από τον κλασικό χορό. Με το
μπαλέτο βελτιώνουμε την στάση του σώματος και τον συντονισμό των μελών του, καθώς
και την αίσθηση του ρυθμού και την μνήμη. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0-16: 0 14-5 Δευτέρα 15 3 3

: 0-1 : 0 16-8 Δευτέρα 16 3 7 3 Β' Δημοτικό

: 0-16: 04-5 Τρίτη 15 3 3 2 Αγίου Μάμα

: 0-1 : 06-8 Τρίτη 16 3 7 3 2-3

ΧΟΡΟΙ HIP HOP & BREAK DANCΕ
Χορεύουμε σε , και - , βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ισορροπίαhip hop locking break dance
και τη δύναμη του σώματος. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε αγγλικές
εξετάσεις χορού .IDTA (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

16-7 Παρασκευή 16:30-17:30

17: 0 : 08-12 Τρίτη 3 - 318 1-2

2 : 0 : 08-1 Παρασκευή 3 - 3 2 Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα17 18 -3

: 0 : 09-13 Πέμπτη 3 - 318 19 2-3

9-13 17:30-18:30 2-3Δευτέρα

1 -1 : 0 : 00 5 Τρίτη 3 - 318 19 2-3

1 -1 : 0 : 00 5 Πέμπτη 3 - 3 3-419 20

ΧΟΡΟΙ ΛΑΙΚΟΙ
Χορεύουμε σε ρυθμούς χασάπικου, ζεϊμπέκικου, χασαποσέρβικου, συρτού κτλ. Οι Λαϊκοί
Χοροί προσφέρουν έκφραση, ψυχαγωγία και άσκηση, με την προσθήκη του στοιχείου του
λαϊκού πολιτισμού, μέσα από τον οποίο εκφράζονται έντονα συναισθήματα για τον τόπο, τον
λαό και την ιστορία του. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

10 3 37- Παρασκευή 18: 0-19: 0 1-2 Β' Δημοτικό

9-1 9 3 20 34 Παρασκευή 1 : 0- : 0 1-2 Αγίου Μάμα

ΧΟΡΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα συναισθήματα και τις διαθέσεις τους προκειμένου
να σχεδιάσουν τα δικά τους βήματα και χορογραφίες. Με το σύγχρονο χορό αποκτούμε
μεγαλύτερη εκφραστικότητα και καλύτερη τεχνική. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0 : 06-9 Παρασκευή 16 0 - 7 0 Ε' Δημοτικό1

: 0- : 08-13 Παρασκευή 17 0 18 0 Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

ΧΟΡΟΣ ΟΡΙΕΝΤΑΛ (BELLY DANCE)
Συνδυάζουμε μοτίβα με δυναμικές κινήσεις. Ο χορός αυξάνει την προσοχή και τηνbelly dance
αυτοπεποίθηση και ενισχύει τον μεταβολισμό των παιδιών. Επίσης, βοηθάει στην ισορροπία
και στη σωστή στάση του σώματος. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0 : 07-12 Παρασκευή 7 0 - 8 0 Δημοτικό Ανθούπολης1 1

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ προγράμματα για παιδιά



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ προγράμματα για παιδιά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μαθαίνουμε να χειριζόμαστε Η/Υ και συμμετέχουμε στις εξετάσεις . Στοχεύουμε στηνECDL
εκπαίδευση, τη γνώση και την απόκτηση διπλωμάτων, τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά
στην μετέπειτα πορεία τους. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

8-10 Τετάρτη 15 Εισαγωγή στους:00-16:00
Ηλεκτρονικούς

Υπολογιστές

11-16 :00-17:30Τετάρτη 16 Εισαγωγή Γυμνάσιο Ανθούπολης
στους Η/Υ
Power Point+

11-16 17:30-19:00 Word +Τετάρτη
Πληκτρολόγηση

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Μαθαίνουμε τεχνικές και συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Εξοικειωνόμαστε με την
κουζίνα, αποκτούμε μαγειρικές ικανότητες, αναπτύσσουμε την αυτοεκτίμηση μας και
ενθαρρύνουμε την πολιτιστική ενημέρωση με εμβάθυνση στη διεθνή κουζίνα.

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

10 : 0-1 : 17- Δευτέρα 16 0 7 00

: -1 : -28-12 Δευτέρα 17 00 8 00 1

7 : 0-1 : 1--10 Τετάρτη 16 0 7 00 2

: -1 : 0 29-14 Τετάρτη 17 00 8 0 Β΄ Δημοτικό Αγίου Μάμα

7 : 0-17: 1-10 Πέμπτη 16 0 00

: -1 :008-12 Πέμπτη 17 00 8 1-2

:00-19:00 29-15 Πέμπτη 18

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Συνεργαζόμαστε με την Imagination Gaming Cyprus και προσφέρουμε στα παιδιά την
ευκαιρία να γνωρίσουν δεκάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό και εξάρουν
τη φαντασία, αλλά και να μάθουν διασκεδάζοντας. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

10:00-11:005-6 Σάββατο Πολυδύναμο Κέντρο

11:00-12:007-11 Σάββατο Λακατάμιας

ΣΚΑΚΙ
Μαθαίνοντας σκάκι, βελτιώνουμε σημαντικά τις γνωστικές αλλά και τις συμπεριφορικές
ικανότητες του παιδιού. Με το σκάκι βάζουμε στόχους, γινόμαστε οργανωτικοί, μεθοδικοί,
επιμελείς, συγκεντρωμένοι, και αποφασιστικοί. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα)

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

7- : 0- : 0 .12 Δευτέρα 17 0 18 0 Πολ Κέντρο Λακατάμιας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

ZUMBA
Η Zumba είναι το πάντρεμα της Λατινικής και διεθνούς μουσικής με ασκήσεις cardio.
Συνδυάζοντας χορό και γυμναστική, στοχεύουμε στην ανάπτυξη αντοχής, δύναμης και ευλυγισίας
και στον έλεγχο/μείωση του σωματικού βάρους. 2(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

: 0- : 5Τρίτη + Πέμπτη 19 3 20 1 Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης

ΓΥΜΝΑΣΤΙ ,KH GLUTES ABS AND CARDIO
Με αυτό το μάθημα στοχεύουμε στην ενδυνάμωση και σύσφιξη γλουτών και κοιλιακών
καθώς και με το συνδυασμό της αερόβιας γυμναστικής επιτυγχάνουμε καύση λίπους και
βελτίωση της σωματικής αντοχής. (μόνο για γυναίκες) (Ελ αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα). 2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

:00-10:45Δευτέρα + Τετάρτη 10 (πρωί) Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμιας

Δευτέρα + Τετάρτη 9 15-20 00 Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα1 : :

:45-18:30Τρίτη + Πέμπτη 17 Δ΄Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γυμναζόμαστε για καλή υγεία, σύσφιξη σώματος και αδυνάτισμα. Η αερόβια γυμναστική
βελτιώνει την καρδιαγγειακή μας υγεία, βοηθά στη ρύθμιση και την απώλεια βάρους και
ανακουφίζει από το άγχος. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

:00 :Δευτέρα + Τετάρτη 8 - 8 45 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου1 1

Δευτέρα + Τετάρτη 9 -191 :00 :45

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ KRAV MAGA
Μαθαίνουμε αυτοάμυνα και εμβαθύνουμε στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης.
Αναπτύσσουμε την πειθαρχία και τη μαχητικότητα, βελτιώνουμε την αυτοπεποίθηση και
διδασκόμαστε αυτοσεβασμό. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 12 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

:30-2 :00 1Τετάρτη 18 0 Δημοτικό Ανθούπολης

Τετάρτη 20 21 2-3:00- :30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ . . .H I I T (Υψηλής Έντασης Διαλειμματική Προπόνηση)
Αναερόβια άσκηση, υψηλής έντασης. Καίει πολύ γρήγορα θερμίδες και λίπος και ενισχύει το
μεταβολισμό. Η γυμναστική . . . περιλαμβάνει εκρήξεις έντονης άσκησης πουH I I T
εναλλάσσονται με περιόδους ανάκαμψης χαμηλής έντασης.

2(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δευτέρα + Τετάρτη 20 Ε' Δημοτικό:15-21:00

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου



ΑΘΛΗΤΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - TABATA
Αερόβια προπόνηση με βάρη, ιδανική για καύση λίπους και τόνωση του μυϊκού συστήματος.
Η Κυκλική Γυμναστική σε συνδυασμό με τη γυμναστική προσφέρει βελτίωση τηςTabata
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της κυκλοφορίας του αίματος, μυϊκή αντοχή, αύξηση
της ταχύτητας, ευλυγισία και ευεξία. Γυμνάζουμε αποτελεσματικά γοφούς, γλουτούς, πόδια
και κοιλιακούς. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δευτέρα + Τετάρτη 20: -2 : Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα00 0 45

Τρίτη + Πέμπτη 19:15-20:0 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου0

ΠΙΛΑΤΕΣ
Τέλεια γυμναστική που συνδυάζει πνευματική χαλάρωση και ισορροπία. Η γυμναστική
Πιλάτες βοηθάει στη σωστή στάση του σώματος και στην τόνωση των μυών. Βελτιώνει την
αναπνοή και βοηθάει στη συγκέντρωση και στην ανακούφιση από το άγχος.

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

Τρίτη + Πέμπτη 9 -9 πρωί) Δημοτική Πινακοθήκη:00 :45 (

10:00-10:45Τρίτη + Πέμπτη (πρωί) (Αμφιθέατρο Λακατάμιας)

:00-18:45Δευτέρα + Πέμπτη 18 Ε' Δημοτικό

19:00-19:Δευτέρα + Πέμπτη 45 Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

:00-20:45Τρίτη + Πέμπτη 20 Δ΄Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΕ FITBALL
Πρόγραμμα Πιλάτες με μεγάλη μπάλα. Γυμνάζει όλα το σώμα δίνοντας έμφαση στην
ενδυνάμωση και σύσφιξη του κέντρου του σώματος, των κοιλιακών και των ραχιαίων.
Δημιουργεί δυνατότερη και πιο ευλύγιστη σπονδυλική στήλη, ανακουφίζοντας από τον πόνο
της μέσης και την ένταση των αρθρώσεων. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

Δευτέρα + Πέμπτη 17 -17 Ε' Δημοτικό:00 :45

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

CORE TRAINING
Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του ΠΙΛΑΤΕΣ γίνεται σωστή εξάσκηση και ενδυνάμωση του
κορμού με στόχο τη μυϊκή αντοχή και δύναμη. Ιδανικό για άτομα με πρόβλημα στη μέση,
αυχένα, γόνατα, είτε προέρχονται μετά από χειρουργική επέμβαση (πρόγραμμα για άντρες
και γυναίκες) (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 0 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

Δευτέρα + Τετάρτη 9 -9 πρωί) Δημοτική Πινακοθήκη:00 :45 (

(Αμφιθέατρο Λακατάμιας)

Δευτέρα + Τετάρτη 18 30 15 Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα: -19:

Τρίτη + Πέμπτη 17 0 17 45 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου: 0- :

Τρίτη + Πέμπτη 18 3 19 15: 0- :

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

YOGA
Μαθαίνουμε αυτοπειθαρχία και εμβαθύνουμε στην ενδυνάμωση του σώματος και την οξύτητα του
νου. Οι σωματικές ασκήσεις της γιόγκα σε συνδυασμό με ασκήσεις αναπνοής, είναι η λύση για την
υγεία και την ευεξία του σώματος και του πνεύματος. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 18 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τετάρτη + Παρασκευή 18 3 -19 15 Ε' Δημοτικό: 0 :

Τετάρτη + Παρασκευή 19 3 -20 15 Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου: 0 :

ΜΠΑΣΚΕΤ
Το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα, με πολλά οφέλη, το οποίο συμβάλει στην καλύτερη
καρδιαγγειακή υγεία, καίει πολλές θερμίδες λόγω της έντασης και του τρεξίματος, βελτιώνει
την υγεία των οστών, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στον καλύτερο
συντονισμό των άκρων. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 12 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δευτέρα 19 0 -20 00 Λύκειο Αγίου Γεωργίου: 0 :

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ζωγραφίζουμε πορτραίτα και συνθέσεις με μολύβι, κάρβουνο, χρώμα κτλ. Τα μαθήματα
ζωγραφικής μας βοηθούν να εξερευνήσουμε τις καλλιτεχνικές μας δεξιότητες και τη
δημιουργικότητα μας. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)0

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δευτέρα :30-20:00 Δ' Δημοτικό Αγίου Νεοφύτου18

ΘΕΑΤΡΟ
Εκφραζόμαστε, αυτοσχεδιάζουμε και ανακαλύπτουμε τον κόσμο της υποκριτικής. Το θέατρο
ενισχύει τη ψυχική υγεία, ισορροπεί το σώμα και το πνεύμα, και προσφέρει παράλληλα
ψυχαγωγία, καλλιεργώντας την πειθαρχία και την ομαδικότητα. (Ελ αρ συμμετοχής: 1 άτομα). . 2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σάββατο 13:30-15:00 Δ' Δημοτικό

20:00-21:30Δευτέρα Αγίου Νεοφύτου

ΛΑ ΚΟΙ ΧΟΡΟΙΪ
Χορεύουμε σε ρυθμούς χασάπικου, ζεϊμπέκικου, καλαματιανού και συρτού. Οι Λαϊκοί Χοροί
προσφέρουν έκφραση, ψυχαγωγία και άσκηση, με την προσθήκη του στοιχείου του λαϊκού
πολιτισμού, μέσα από τον οποίο εκφράζονται έντονα συναισθήματα για τον τόπο, τον λαό και
την ιστορία του. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)0

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

:30-21:30 1Πέμπτη 20

20: 0-21: 0 2-Τρίτη 3 3 3 Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα

19: 0-20: 0Τρίτη 3 3 4



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

ΧΟΡΟΣ ΟΡΙΕΝΤΑΛ (BELLY DANCE)
Ο χορός της κοιλιάς ή αλλιώς χορός οριεντάλ, είναι παραδοσιακός ανατολίτικος χορός, ο οποίος
προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα στο σώμα και συνδυάζει τη γυμναστική με τη διασκέδαση,
βοηθώντας στην ισορροπία και τη σωστή στάση του σώματος. . . 0(Ελ αρ συμμετοχής: 1 άτομα)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

:00- :00 1Παρασκευή 18 19 -2 Δημοτικό Ανθούπολης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ προγράμματα για ενήλικες

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ανακαλύπτουμε τα μυστικά των επαγγελματιών με χρηστικές συμβουλές για ένα τέλειο
μακιγιάζ. Μαθαίνουμε πως να βαφόμαστε σωστά, γρήγορα και εύκολα και παίρνουμε
συμβουλές που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου μας και στο στυλ μας.

(Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ

:00-2 :30Τετάρτη 19 0 Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμιας

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΟΣ

: 0-2 : 0 .Τρίτη 18 3 0 0 1-2 Πολυδύν Κέντρο Λακατάμιας

ΥΦΑΝΤΙΚΗ
Γνωριμία με την υφαντική τέχνη/ιστορία και προετοιμασία ατομικής δημιουργίας υφαντού
έργου. Το πρόγραμμα μας παρέχει γνώσεις και παράλληλα ενισχύει τη δημιουργικότητα και
τη φαντασία μας. ( . - . )www loom art eu (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 1 άτομα)2

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΟΣ

: 0-2 : 0 .Πέμπτη 19 0 0 3 1-2 Πολυδύν Κέντρο Λακατάμιας

ΚΑΠΟΥΘΚΙΩΤΙΚΟ ΨΑΘΙ
Γνωριμία με το ψαθί και κατασκευή παραδοσιακών αντικειμένων (πανέρια, τσάντες, σουβέρ,
χαλιά κτλ) (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: άτομα)??

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΟΣ

: -2 : .Παρασκευή 18 30 0 00 1 Πολυδύν Κέντρο Λακατάμιας

ΡΑΠΤΙΚΗ
Μαθαίνουμε την τέχνη του ραψίματος και ερχόμαστε σε επαφή με βασικές τεχνικές που
θα αποτελέσουν τη βάση για δημιουργίες προσαρμοσμένες στα γούστα και την
προσωπικότητα μας. (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: άτομα)12

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
Ο σύγχρονος χορός προσφέρει άπειρες δυνατότητες, μέσα από καθοδήγηση, να κινηθεί το
σώμα μας με πολυδιάστατους τρόπους καθώς γυμνάζεται. Το συγκεκριμένο είδος χορού
γυμνάζει όλο το σώμα προσφέροντας άνεση στην κίνηση, χάρη και ευελιξία, ενώ επιπλέον μας
βοηθά να καταπολεμήσουμε το άγχος και να εκτονωθούμε. (Ελ αρ συμμετοχής: 1 άτομα). . 0

Τρίτη 18 0 19 0 Ε' Δημ Αγ Ιωάννη Χρυσοστόμου: 0- : 0 1 . .

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

*Ονοματεπώνυμο:

*Αρ. δελτίου ταυτότητας:

*Ημερομηνία Γέννησης:

*Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα (για παιδιά):

* *TΔιεύθυνση: αχ.Κώδικας:

*Τηλέφωνο/α επικοινωνίας (κατά προτίμηση αριθμός κινητής επικοινωνίας):

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων ( ) αναφορικά με τηSMS
λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λακατάμιας ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (πχ. 1ο, όπου ισχύει)

1.

2.

3.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ANOIKTOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ

*Υποχρεωτικά πεδία

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ/ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
Για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση σας, για
φωτογράφιση/ μαγνητοσκόπηση σας ή του παιδιού σας και στην συνέχεια για δημοσίευση του
υλικού αυτού. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, συμπληρώστε με ανάλογα:√

Συγκατάθεση κηδεμόνων για ανήλικους ΔιαφωνώΣυμφωνώ

Αποδέχομαι να φωτογραφηθεί το παιδί μου.

Αποδέχομαι να μαγνητοσκοπηθεί το παιδί μου.

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό του παιδιού μου εντός
του χώρου του Ανοικτού Σχολείου/ Δήμου Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό του παιδιού μου σε
έντυπο υλικό που εκδίδεται από το Ανοικτό Σχολείο/ Δήμο Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο του
παιδιού μου σε ηλεκτρονικό υλικό ή σε ιστότοπους ή σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Γυρίστε σελίδα...



ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ANOIKTOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Συνέχεια)

Συγκατάθεση ενήλικων ΔιαφωνώΣυμφωνώ

Αποδέχομαι να φωτογραφηθώ.

Αποδέχομαι να μαγνητοσκοπηθώ.

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό εντός του χώρου του
Ανοικτού Σχολείου/ Δήμου Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό σε έντυπο υλικό που
εκδίδεται από το Ανοικτό Σχολείο/ Δήμο Λακατάμιας.

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο σε
ηλεκτρονικό υλικό ή σε ιστότοπους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΟΥπεύθυνοςΕπεξεργασίαςσταπλαίσια λειτουργίας τουΑνοικτούΣχολείου είναι οΔήμοςΛακατάμιας.

Τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται με την παρούσα αίτηση, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που επισυνάπτονται σε
αυτήν και οι πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των σχετικών χρηματικών ποσών θα χρησιμοποιηθούν για
σκοπούς διεκπεραίωσης της εγγραφής στο Ανοικτό Σχολείο και, σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής είναι
επιτυχής, για σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου, στο πλαίσιο των νόμιμων
δραστηριοτήτων τουΑνοικτούΣχολείουή/και γιασυμμόρφωσημενομικήυποχρέωση.

Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν είναι επιτυχής, τα προαναφερόμενα στοιχεία και πληροφορίες θα
διαγράφονται/καταστρέφονται άμεσα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν
διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Ανοικτού Σχολείου ή/και για
συμμόρφωσημενομικήυποχρέωση.

Πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Λακατάμιας, καθώς
και για τα σχετικά σας δικαιώματα, είναι διαθέσιμη στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ»πουείναι αναρτημένηστην ιστοσελίδα τουΔήμουΛακατάμιας ( ).dpo@lakatamia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή για την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (π.χ. για να ανακαλέσετε
τη συγκατάθεση που τυχόν δίνετε με την κατάλληλη ένδειξη εντός της παρούσας αίτησης), μπορείτε να αποταθείτε
γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του τηλεομοιότυπουopen.school@lakatamia.org.cy
στο 22389020 ή δια χειρός στο Γραφείο του Ανοικτού Σχολείου ή να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: , συμπληρώνοντας τηdpo@lakatamia.org.cy
σχετικήφόρμαυποβολήςαιτήματος.

ΔΗΛΩΣΗ:
Με την παρούσα δηλώνω πως συμφωνώ για την εγγραφή μου/την εγγραφή του παιδιού μου στο Ανοικτό
Σχολείο και συμφωνώ με και αποδέχομαι τους “Όρους και Κανονισμούς”, όπως περιγράφονται στον Οδηγό
εκπαίδευσης του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λακατάμιας (σχολική χρονιά 202 -202 ). Δηλώνω ακόμα2 3
πως έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εγγραφής στο Ανοικτό
Σχολείο από τα όσα αναφέρονται συνοπτικά πιο πάνω και πληρέστερα στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ» και πως συμφωνώ και αποδέχομαι την εν λόγω
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
3/10 2ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ /202 .


