ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ AΘΗΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ψυχικό, 5 Φεβρουαρίου 2014
Προς τους κ.κ. γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου
Την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου θα γίνει ο χορός του Γυμνασίου στο Αγγελικούσιο Κλειστό
Γυμναστήριο και Χανδρείο Αθλητικό Κέντρο, στο campus του Ψυχικού.
Ο χορός διοργανώνεται από κοινού από τις Μαθητικές Κοινότητες των Γυμνασίων Κολλεγίου
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Η ώρα έναρξης του χορού είναι 8:00 μ.μ. και λήξης 12:00 μ.μ.
Οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας των μαθητών μας επιβάλλουν μια σειρά κανόνων :
1. Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται μόνο από την κεντρική πύλη του
Κολλεγίου.
2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να επιλέξουν αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια με
ελαστική σόλα (οπωσδήποτε όχι ψηλά τακούνια) για να αποφευχθούν φθορές στο πάτωμα
του Γυμναστηρίου.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Σε περίπτωση
που κάποιος μαθητής φέρει μαζί του οινοπνευματώδες ποτό, θα ελεγχθεί πειθαρχικά.
4. Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε μαθητές άλλων σχολείων ή των Λυκείων του Ε.Ε.Ι.
Σας παρακαλούμε να τονίσετε στα παιδιά σας ότι ο χορός θα διεξαχθεί στον χώρο του
Σχολείου, άρα η αμφίεση και η συμπεριφορά τους θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το
πνεύμα του.
Aν επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετάσχει στο χορό της Μαθητικής Κοινότητας παρακαλούμε να
συμπληρώσετε και να επιστρέψετε τη δήλωση που ακολουθεί. Διαφορετικά αγνοήστε την.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία,
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο γιος/ κόρη μου ……………………………………........................................
μαθητής / μαθήτρια του ………….. τμήματος του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών επιθυμώ να
συμμετάσχει στον χορό της Μαθητικής Κοινότητας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 και θα αποχωρήσει από το Σχολείο με δική μου ευθύνη (θα
τον/την παραλάβω από την Κεντρική Πύλη του Σχολείου)
με το πέρας του χορού, ώρα 12 μ.μ.
νωρίτερα
Αν επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να αποχωρήσει νωρίτερα, παρακαλούμε σημειώστε την ώρα που
θα τον/την παραλάβετε από το θυρωρείο της Κεντρικής Πύλης του Σχολείου
Ώρα αποχώρησης:

Ημερομηνία: …….........................
Ο/Η γονέας
Υπογραφή: …………………………..
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σε περίπτωση ανάγκης) ………………………………………………….
Παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής/
αποχώρησης στις Γραμματείες των κτηρίων ως την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014.

