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ΕΚΑΣ’  Η  Η ΚΟΤΣΗ ΚΑΣΙΚΑ  - www.ekk.gr 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΤΝΗΓΙΟΤ ΘΗΑΤΡΟΤ 2019 

22μ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΚΤΝΗΓΙ  ΘΗΑΤΡΟΤ 

ΟΡΟΙ ΠΑΙΥΝΙΔΙΟΤ θαη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ γηα ηεκ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  

ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  

ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ 2019 (16-17 Φεβνμοανίμο) με ηίηιμ  

"τ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τ α  γ υ ρ ί σ μ α τ α" 

 

Η μμάδα ΕΚΑΣ’ Η ΚΟΤΣΗ ΚΑΣΙΚΑ δημνγακώκεη ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ γηα ηα παηδηά ηεξ Γ’ 

θαη Σ’ ηάλεξ ημο Δεμμηηθμύ. 

Σόπμξ δηελαγςγήξ ημο παηπκηδημύ ζα είκαη ε Παιηά Πόιε ημο Ρεζύμκμο θαη  ηα όνηα πμο μνίδμοκ μη 

δνόμμη Δεμαθμπμύιμο, Γεναθάνε, Μακμοζάθε, Μμοζμύνμο, Ανθαδίμο, Παιαημιόγμο, 

Αναμπαηδόγιμο, Κμνςκαίμο, Ρήγα Φεναίμο. Οη δύμ πνώηεξ μδμί δε ζα πνεζημμπμηεζμύκ από ηα 

παηδηά, εκώ ζηηξ οπόιμηπεξ ηα παηδηά ζα μπμνμύκ  

κα θηκεζμύκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο παηπκηδημύ (βι. όνηα ημο πάνηε πμο ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα 

www.ekk.gr). 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ  

Οη μμάδεξ πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ παηπκίδη ζα απμηειμύκηαη από 7-10 παηδηά, πμο θμηημύκ ζηεκ 

Γ’ θαη η’ ηάλε ημο Δεμμηηθμύ. 

ε θάζε μμάδα ζα μπμνμύκ κα ζομμεηέπμοκ παηδηά ίδημο ή δηαθμνεηηθώκ ημεμάηςκ, ίδηαξ ή 

δηαθμνεηηθώκ ηάλεςκ , αιιά θαη ίδημο ή δηαθμνεηηθώκ ζπμιείςκ ημο Καιιηθναηηθμύ Δήμμο Ρεζύμκεξ. 

ΠΡΟΟΥΗ: ημ παηπκίδη ζα μπμνέζμοκ κα ζομμεηέπμοκ μη 80 πνώηεξ μμάδεξ πμο ζα δειςζμύκ. 

ΔΗΛΩΓΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

Οη μμάδεξ μπμνμύκ κα δειώζμοκ ζομμεημπή ζημ Γναθείμ Παιηάξ Πόιεξ θαη Πμιηηηζμμύ, πμο 

ζηεγάδεηαη ζημ «Υάκη Παηηαθμύ», ζηεκ μδό Ανθαδίμο 48-50. 

http://www.ekk.gr/
http://www.ekk.gr/
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ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΓ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΓΩΝ 

Από 17 έςξ 21/12/2018 θαη ώνεξ : 19.00 – 21. 00. 

 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  

1. Σα μκόμαηα ηςκ παηδηώκ θαη ε ηάλε ζηεκ μπμία θμηημύκ μη ΚΤΝΗΓΟΙ. 

2. Όκμμα μμάδαξ εμπκεοζμέκμ από ηεκ θνεηηθή δηάιεθημ. 

3. Όκμμα θαη ακαιοηηθά ζημηπεία επηθμηκςκίαξ οπεύζοκμο εκήιηθα ζοκμδμύ, μ μπμίμξ γκςνίδεη 

ηα μκμμαηεπώκομα ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη ηα ηειέθςκά ημοξ. 

4. Τπεύζοκε δήιςζε με οπμγναθή ημο θεδεμόκα θάζε παηδημύ όηη ζομθςκεί με ηε ζομμεημπή 

ημο μαζεηή ζημ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ 2019 γηα παηδηά ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ θαη όηη απμδέπεηαη ημοξ 

θακόκεξ όπςξ ημοξ μνίδεη ζημ πανώκ ε δημνγακώηνηα μμάδα.  

ΗΜΓΙΩΗ : Τπεύζοκεξ δειώζεηξ γηα ημοξ γμκείξ θαζώξ θαη δειώζεηξ ζομμεημπήξ ηςκ 

μμάδςκ ζα βνείηε ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ μμάδαξ (www.ekk.gr)  

5. Δειώκμκηαξ ζομμεημπή  ΚΑΘΓ ΚΤΝΗΓΟ ζα δίκεη ζημοξ δημνγακςηέξ ημ πμζό ηςκ 2€ 

εονώ, μένμξ ηςκ μπμίςκ ζα δμζεί ςξ δςνεά ζημ ώμα Εζειμκηώκ αμανεηηώκ - Δηαζςζηώκ 

- Ναοαγςζςζηώκ Πενηθενεηαθμύ ημήμαημξ Ρεζύμκμο θαη ζημοξ Πνμζθόπμοξ Ρεζύμκμο.  

6. Με ηε δήιςζε ζομμεημπήξ θάζε μμάδα ζα παίνκεη δώνμ έκα βηβιίμ ημ μπμίμ ζα πνέπεη κα 

μειεηήζεη. 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΓΓΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

 

Α. ε εθδήιςζε ηςκ δημνγακςηώκ πμο ζα οιμπμηεζεί ζηηξ 19 Ιακμοανίμο 2019  (ζα ζαξ 

εκεμενώζμομε με ζπεηηθή πνόζθιεζε γηα ηεκ ώνα θαη ηεκ ημπμζεζία ηεξ εθδήιςζεξ, μεηά ηηξ 

δηαθμπέξ ηςκ Υνηζημογέκκςκ) ζα πνέπεη κα παναδώζεηε ζημοξ δημνγακςηέξ ηα παναθάης: 

1. Αθίζα ημο παηπκηδημύ ζπεηηθή με ημκ ηίηιμ ημο παηπκηδημύ ζε μέγεζμξ Α3. ημ πίζς μένμξ 

ηεξ αθίζαξ ζα πνέπεη κα οπάνπεη εηηθέηα με ημ όκμμα ηεξ μμάδαξ, ηα μκόμαηα ηςκ 

δεμημονγώκ, ε εμενμμεκία θαη ημ ζπμιείμ ή μ ζύιιμγμξ ή μ θμνέαξ πνμέιεοζεξ ηεξ μμάδαξ.  

2. Σμ ηναγμύδη ή ημ ζύκζεμα ηεξ μμάδαξ ζαξ ζε δίζηηπμ ή μακηηκάδα με ζέμα ηεκ ΑΓΑΠΗ θαη 

ημ ΟΝΟΜΑ ηεξ ΟΜΑΔΑ ζαξ. Θα ημ παναδώζεηε ζε θόιια μεγέζμοξ Α4 ε μπμία ζα έπεη 

εηηθέηα με ημ όκμμα ηεξ μμάδαξ, ηα μκόμαηα ηςκ δεμημονγώκ, ηεκ εμενμμεκία θαη ημ ζπμιείμ ή 

ημκ ζύιιμγμ ή ημκ θμνέα πνμέιεοζεξ ηεξ μμάδαξ. Όπμηα μμάδα επηζομεί κα μειμπμηήζεη ημ 

ηναγμύδη ηεξ ή ημ ζύκζεμα ηεξ ζα πνέπεη κα παναδώζεη ημ ζπεηηθό οιηθό ζε ειεθηνμκηθή 

μμνθή. 

 

http://www.ekk.gr/
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Β. Σεκ παναμμκή ημο παηπκηδημύ, άββαημ 16 Φεβνμοανίμο 2019, ζα πνέπεη κα παναδώζεηε 

ζημοξ δημνγακςηέξ: 

1. Μηα επηζημιή ακά μμάδα εμπκεοζμέκε από ηεκ πενηήγεζε θαη πνμεημημαζία ηεξ μμάδαξ γηα 

ημ παηπκίδη, με ηηξ εμπεηνίεξ, ηα ζοκαηζζήμαηα, ηηξ εκηοπώζεηξ. Ση ζαξ άνεζε; Ση ζα ζέιαηε κα 

πνμηείκεηε γηα ημ παηπκίδη; 

2. Ηιεθηνηθέξ ζοζθεοέξ γηα ακαθύθιςζε. 

3. Σεγακέιαημ γηα ακαθύθιςζε. 

4. Σμ ιάβανμ ηεξ μμάδαξ, εμπκεοζμέκμ από ηεκ ακαγέκκεζε, ζα πνέπεη κα ημ έπεηε μαδί ζαξ 

ζηηξ 16 θαη 17 Φεβνμοανίμο ζηεκ δηάνθεηα ημο παηπκηδημύ (πνμηεηκόμεκμ ύρμξ θμκηανημύ 

ζηήνηλεξ από 1,8μ έςξ 2μ.). 

Γ. Η ζομμεημπή ηςκ μμάδςκ (ή  εκόξ ανηζμμύ μειώκ θάζε μμάδαξ)  ζηηξ παναπάκς δνάζεηξ 

θαη ζε θάζε δνάζε πμο ζα δεηεζεί από ημοξ δημνγακςηέξ ζα επηβναβεύεηε από ημοξ 

δημνγακςηέξ ζηεκ θανηέια επηβνάβεοζεξ θάζε μμάδαξ.  

Δ. ημ πνμκηθό δηάζηεμα από 18/1/2019 έςξ 17/2/2019, μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ μαξ 

(www.ekk.gr) ζα ζαξ εκεμενώζμομε γηα δνάζεηξ πμο ζα οιμπμηεζμύκ γηα ημ παηπκίδη θαη ζηηξ 

μπμίεξ ζα πνέπεη κα ζομμεηέπεηε. 

  

 

 

 

 

ΑΛΛΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 

 

 ΟΙ εκήιηθεξ, ζοκμδμί ή με, θαζόιε ηε δηάνθεηα ημο παηπκηδημύ απαγμνεύεηαη κα έπμοκ 

μπμηαδήπμηε επαθή θαη επηθμηκωκία μαδί ζαξ!!!  

 Απαγμνεύεηαη αοζηενά ε πνήζε θηκεηώκ ηειεθώκςκ ή άιιςκ ειεθηνμκηθώκ ζοζθεοώκ θαηά ηε 

δηάνθεηα ημο παηπκηδημύ. Οδεγίεξ ή βμήζεηα γηα ηεκ επίιοζε ηςκ γνίθςκ μπμνείηε κα δεηάηε 

μόκμ από ημοξ δημνγακςηέξ ! 

 Απαγμνεύεηαη αοζηενά ε θαηαζηνμθή ηςκ ζεμείςκ . 

 εβόμαζηε ημοξ ζομπαίπηεξ μαξ θαη ημοξ παίπηεξ ηςκ άιιςκ μμάδςκ θαη δεκ ημοξ 

εκμπιμύμε. 

 ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΘΑ ΜΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΔΤΑΡΕΣΗ 

 ΘΕΗ ΝΑ ΑΚΤΡΩΟΤΜΕ ΟΜΑΔΕ  

 Η δημνγακώηνηα μμάδα έπεη θνμκηίζεη γηα ηεκ πενηθνμύνεζε ημο πώνμο.  

 Η θάζε μμάδα ζα εκεμενςζεί ζηε πμνεία γηα ηεκ ώνα θαη ημκ ηόπμ έκανλεξ ημο παηπκηδημύ 

ηεκ Κονηαθή 17 Φεβνμοανίμο, θαζώξ θαη γηα ημκ ηόπμ θαη ηεκ ώνα έκανλεξ ηεξ δνάζεξ ημο 

αββάημο 16 Φεβνμοανίμο 2019.  

 Να ζομάζηε όηη δεκ πεηάμε ηίπμηα, όζμ άπνεζημ θαη ακ μαξ θαίκεηαη !!! 

 Μεκ λεπάζεηε κα έπεηε μαδί ζαξ ηε μένα ημο θοκεγημύ : 

 Υημύμμν !!!! Παναηενεηηθόηεηα !!!! Φακηαζία !!!! Ομαδηθόηεηα !!!!!  

  

http://www.ekk.gr/
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          οκμρίδμκηαξ κα ζομάζηε :  

 Ό,ηη μαξ δίκμοκε ημ …θναηάμε. 

 Ό,ηη βιέπεηε γναμμέκμ ημ …ζομόμαζηε. 

 Ό,ηη θόβεηαη …ημ θόβεηε.  

 Όπμο πνεηάδεηαη …παίδεηε.  

 Όηακ δοζθμιεύεζηε … Μαξ νςηάηε. 

 Μόκμ όηακ θάκεηε αοηά πμο ζαξ δεηάμε …Πνμπςνάηε. 

 Εκεμενώκεζηε από ηεκ ηζημζειίδα ηςκ δημνγακςηώκ.  

 Να ζομάζηε όηη ε ζομμεημπή ζαξ ζημ θοκήγη είκαη ε επηβνάβεοζε ηεξ πνμζπάζεηα ζαξ.   

 

 

 

 

 ΠΓΡΙΟΣΓΡΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ ΓΙΑ ΣΟ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ 2019 

 Πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ηε θεηηκή δημνγάκςζε γηα ημ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ 2019  

 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ζα δίκμκηαη ζηαδηαθά από ηηξ 10 Δεθεμβνίμο 2019 ζημ site ηεξ 

 μμάδαξ μαξ : www.ekk.gr, ζημκ ΣΓΑΜ FM θαη ζηεκ Κνεηηθή Γπηζεώνεζε 

 Θα οπάνλμοκ δύμ ναδημθςκηθέξ εθπμμπέξ γηα ημ θοκήγη ζεζαονμύ 2019 ζηηξ 6/2/2019 θαη 

 ζηηξ 14/2/2019 ηηξ μπμίεξ ζα πνέπεη κα παναθμιμοζήζεηε.  

 Γηα ηοπόκ απμνίεξ ζαξ μπμνείηε κα επηθμηκςκείηε μαδί μαξ θαζεμενηκά ζημ  

 email:  paidiko_efiviko@ ekk.gr  

 θαη ζημ ηει. 6973328272 ηηξ ώνεξ 11:00 -14:00 θαη 19:00 -21:00. 

 

αξ εοπόμαζηε ΚΑΛΟ ΚΤΝΗΓΙ θαη ΚΑΛΗ ΓΠΙΣΤΥΙΑ !!! 

http://www.ekk.gr/

