
Συχνές ερωτήσεις – καλοκαίρι 2022 

1. Ποια παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση; 

Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών που έρχονται είτε ιδιωτικά, είτε μέσω κάποιου ασφαλιστικού Ταμείου (ΕΦΚΑ, 
Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, πρόγραμμα ΟΑΕΔ, κ.α.) Θα πρέπει να έχουν κάνει ένα rapid test 

σε φαρμακείο ή άλλη δομή 24 ώρες πριν την άφιξή τους στην Παιδική Εξοχή και να έχουν μαζί τους 2 self-test 
για την 4η και 8η μέρα. 

2. Ποια παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση; 

Οι κατασκηνωτές για τους οποίους ισχύει κάτι από τα παρακάτω καθίστανται αποκλειόμενοι για συμμετοχή στην 

Παιδική Εξοχή: 

a. Κατάσταση υγείας που τους κατατάσσει σε ομάδα υψηλού κινδύνου 

b. Ζουν σε πόλη με υψηλό αριθμό κρουσμάτων 

c. Εμφανίζουν συμπτώματα (όπως πυρετό, βήχα, δύσπνοια, διάρροια, κόπωση, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, 

ναυτία, απώλεια γεύσης ή όσφρησης, πονόλαιμο ή εμετό) 

d. Έχουν έρθει σε επαφή 15 μέρες πριν την άφιξή τους στην Παιδική Εξοχή με άτομα από το εξωτερικό ή με 

άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα. 

Οι γονείς θα κληθούν να υπογράψουν ότι συναινούν στο πρόγραμμα πρόληψης της Παιδικής Εξοχής. 
3. Τι ώρα μπορώ να φέρω τα παιδιά μου την ημέρα των αφίξεων; 

Το αργότερο έως την προηγούμενη μέρα θα έχετε ειδοποιηθεί στο κινητό σας για την ώρα της άφιξής σας, την 

οποία παρακαλείσθε θερμά να τηρήσετε. 

4. Λόγω συγκεκριμένου κωλύματος, δεν μπορώ να προσέλθω την ώρα που προβλέπεται, τι κάνω; 
Επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα για να το διευθετήσουμε, σε καμία περίπτωση μην έρθετε χωρίς να έχει 
προηγηθεί συνεννόηση με το γραφείο της κατασκήνωσης. 

5. Φτάνοντας στην κατασκήνωση ποια η διαδικασία που θα ακολουθήσω; 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και ένα φάκελο (με το όνομα του παιδιού) με 

χρήματα που πιθανώς επιθυμείτε να μετατρέψουμε σε κάρτες για το κυλικείο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
των αφίξεων. 

Αν έρχεστε με ΟΑΕΔ: 
 

1. Την επιταγή διαμονής 

 
2. Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου 

ή φωτοτυπία διαβατηρίου (τη σελίδα με το όνομα και τη φωτογραφία και τη σελίδα με την 
άδεια διαμονής αν υπάρχει), 

πάνω στην οποία να αναγράψετε καθαρά τον ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., τον ΑΜΚΑ και τη 
διεύθυνση του δικαιούχου. 

 
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού (τις σελίδες με τις φωτογραφίες, τα 

ονόματα και τον ΑΜΚΑ των παιδιών). 

Σημαντικό: Βεβαιωνόμαστε ότι στα βιβλιάρια υπάρχουν οι φωτογραφίες και ότι αναγράφονται 
τα επίθετα των παιδιών. 

 
4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του παιδιού (αν υπάρχει). Φωτοτυπία τη σελίδα 

με τη άδεια διαμονής (αν υπάρχει). 

 
5. Αν η αίτηση έχει γίνει από τον γονιό που ΔΕΝ έχει τα παιδιά στο βιβλιάριό του, τότε ο γονιός 

που τα έχει στο βιβλιάριό του θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη σε ΚΕΠ 

για το γνήσιο της υπογραφής ότι «συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα 
και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
προγράμματος». 

Στην κατασκήνωση θα υπογράψετε: το συμφωνητικό του ΟΑΕΔ, 

Την 1η μέρα να φέρετε μαζί σας, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα: 
1. φωτοτυπία τη σελίδα με τα εμβόλια 
2. δελτίο κατασκηνωτή (βλ. σελ. 3) 
3. το ιατρικό δελτίο κατασκηνωτή (βλ. σελ. 5) 
4. το ερωτηματολόγιο για τον COVID-19 (βλ. σελ 6) 

5. τη συναίνεση για το GPDR (βλ. σελ. 7) 

https://www.delphicamp.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%94-%CE%9F%CE%A4%CE%99-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%99-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%A4%CE%9F%CE%A5.doc


Αν έρχεστε μέσω ΕΦΚΑ, Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ: 

 
Την 1η μέρα της περιόδου θα πρέπει να φέρετε μαζί σας: 

1. την κάρτα κατασκηνωτή που εκδίδει το Ταμείο 

2. μια υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης (συνήθως βρίσκεται στην ίδια σελίδα με την κάρτα κατασκηνωτή) 
 

Την 1η μέρα να φέρετε μαζί σας, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα: 
1. φωτοτυπία τη σελίδα με τα εμβόλια 
2. δελτίο κατασκηνωτή (βλ. σελ. 3) 

3. το ιατρικό δελτίο κατασκηνωτή (βλ. σελ. 5) 
4. το ερωτηματολόγιο για τον COVID-19 (βλ. σελ 6) 
5. τη συναίνεση για το GPDR (βλ. σελ. 7) 

Την ημέρα αποχώρησης προσκομίζεται στην κατασκήνωση από τον γονέα: 

• υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης του Ταμείου 

 
6. Θα μπορώ να μπω στην κατασκήνωση μαζί με το παιδί μου την ημέρα της άφιξης; 

Ακολουθώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, κρίνεται 
υποχρεωτικός ο αποχωρισμός από τα παιδιά σας στην πύλη. Τα στελέχη της κατασκήνωσης θα φροντίσουν για 

την μεταφορά των αποσκευών, το στρώσιμο του κρεβατιού κ.λ.π. 
7. Πρέπει να φέρω κάτι επιπλέον ή ισχύει κάτι διαφορετικό για φέτος; 

Εκτός από τα αντισηπτικά που θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους της κατασκήνωσης συστήνεται το κάθε παιδί 
να έχει μαζί του ένα αντισηπτικό τσέπης. Επιπλέον, λόγω της απαγόρευσης της απευθείας χρήσης του  ψύκτη, 
θα πρέπει ο κάθε κατασκηνωτής να φέρει μαζί του παγουρίνο, το οποίο και θα γεμίζει στους ψύκτες. Επίσης 

κρίνεται απαραίτητη η αναγραφή του ονόματος του κάθε κατασκηνωτή σε όλα τα προσωπικά του 
αντικείμενα. Ειδικά για φέτος δεν θα μπορεί ο κάθε κατασκηνωτής να φέρει τρόφιμα όπως δημητριακά, μερέντα 
κ.λ.π. Ωστόσο θα μπορεί να έχει snack τα οποία δεν θα πρέπει να μοιράζεται και θα πρέπει να συντηρούνται 

εκτός ψυγείου. 
8. Θα μπορώ να επισκεφτώ την κατασκήνωση; 

Ειδικά για φέτος δεν θα υπάρχει μέρα επισκεπτηρίου κατά τις 15ήμερη διαμονή στην κατασκήνωση. Για τον  

λόγο αυτό συστήνεται στους κατασκηνωτές να έχουν μαζί τους επαρκή ρουχισμό και λοιπά απαραίτητα είδη για 
το διάστημα παραμονής τους στην κατασκήνωση. Επίσης δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποχώρηση/άδεια από 
την κατασκήνωση για οποιοδήποτε λόγο όπως, εξετάσεις ξένων γλωσσών, επίσκεψη σε γιατρό, παρουσία σε 

κοινωνικές υποχρεώσεις. 
9. Πως θα αποχωρήσουν τα παιδιά από την κατασκήνωση; 

Όπως και κατά την άφιξη τους θα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που θα μπορούν να αποχωρήσουν. Τα στελέχη 

θα βοηθήσουν τα παιδιά σας να μαζέψουν τα πράγματα τους καθώς οι γονείς και πάλι δεν θα μπορούν να 
εισέλθουν στο χώρο της κατασκήνωσης. 

10. Ποια διαδικασία προβλέπεται σε περίπτωση που ένας κατασκηνωτής εμφανίσει «ύποπτα» 

συμπτώματα; 
• Ο ασθενής θα κληθεί να φορέσει μάσκα και να απομονωθεί από τους υπόλοιπους σε ξεχωριστό δωμάτιο όπου 

θα παρακολουθείται από τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια. 

• Θα ειδοποιηθούν το γραφείο της Παιδικής Εξοχής και οι κηδεμόνες του κατασκηνωτή για να τον παραλάβουν 

εντός 2 – 2,5 ωρών από την ειδοποίησή τους για να τον πάνε για να κάνει μοριακό τεστ για COVID-19. 

• Εάν το COVID-19 δεν αποκλειστεί, θα ενημερωθεί το τοπικό τμήμα υγείας. 

• Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ. 

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και 
ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κτλ) 

• Όλα τα άτομα που από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή 
επαφή με τον ασθενή, θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της 
υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

11. Τελικά θα πρέπει να ανησυχώ; 

Η κατασκήνωση έχει εγκαίρως μεριμνήσει για την ενημέρωση του προσωπικού της σχετικά με την εφαρμογή των 
μέτρων του ΕΟΔΥ, καθώς και για την εκπόνηση σχεδίου σε περίπτωση εμφάνισης υπόπτου κρούσματος. Επίσης 
θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση καθημερινά σε όλους τους παρευρισκόμενους εντός της κατασκήνωσης. 



ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ DELPHICAMP 

Σημαντικό: Το παρόν δελτίο κατασκηνωτή εκδηλώνει απλά το ενδιαφέρον σας, η 
οριστική εγγραφή σας στην Παιδική Εξοχή πραγματοποιείται μόνο με την εγγραφή 
σας στο Ταμείο σας, στον ΟΑΕΔ ή με τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο μας και 

κατάθεση προκαταβολής, εάν έρχεστε ιδιωτικά. Μόλις το λάβουμε θα σας καλέσουμε 
για να σας εξηγήσουμε αναλυτικά πως μπορείτε να οριστικοποιήσετε την εγγραφή 

σας. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το παρόν δελτίο και ένα ιατρικό δελτίο για κάθε 
παιδί υπογεγραμμένα με email στο info@delphicamp.gr ή με viber στο 6907646062. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Επώνυμο πατέρα: Επώνυμο μητέρας: 

Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: 

Τηλέφωνο εργασίας: Τηλέφωνο εργασίας: 

Κινητό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο: 

Email: Email: 

 
Ασφαλισμένος γονέας: ΠΑΤΕΡΑΣ ❑ ΜΗΤΕΡΑ ❑ Ταμείο: 

Διεύθυνση οικίας ασφαλισμένου γονέα: 

Άλλα τηλέφωνα ανάγκης: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 1 Περίοδος: 

Επώνυμο: Όνομα: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τάξη: Σχολείο: 

Ταμείο που καλύπτει τη διαμονή στην Παιδική Εξοχή:  

Είναι η 1η φορά στην Π.Ε. DELPHICAMP; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Με ποιους φίλους επιθυμεί να είναι μαζί στο σπιτάκι (έως 2 άτομα): 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 2 Περίοδος: 

Επώνυμο: Όνομα: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τάξη: Σχολείο: 

Ταμείο που καλύπτει τη διαμονή στην Παιδική Εξοχή:  

Είναι η 1η φορά στην Π.Ε. DELPHICAMP; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Με ποιους φίλους επιθυμεί να είναι μαζί στο σπιτάκι (έως 2 άτομα): 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 3 Περίοδος: 

mailto:info@delphicamp.gr


Επώνυμο: Όνομα: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τάξη: Σχολείο: 

Ταμείο που καλύπτει τη διαμονή στην Παιδική Εξοχή:  

Είναι η 1η φορά στην Π.Ε. DELPHICAMP; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Με ποιους φίλους επιθυμεί να είναι μαζί στο σπιτάκι (έως 2 άτομα): 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 4 Περίοδος: 

Επώνυμο: Όνομα: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τάξη: Σχολείο: 

Ταμείο που καλύπτει τη διαμονή στην Παιδική Εξοχή: 

Είναι η 1η φορά στην Π.Ε. DELPHICAMP; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Με ποιους φίλους επιθυμεί να είναι μαζί στο σπιτάκι (έως 2 άτομα): 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Ο υπογράφων κηδεμόνας του/των πιο πάνω κατασκηνωτή/τριας/των δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
❑ Επιτρέπω να συμμετέχει το/τα παιδί/α μου στα προγράμματα υπαίθριων, αθλητικών & κολυμβητικών δραστηριοτήτων που 

διοργανώνονται στην Παιδική Εξοχή. 
❑ Η γενική κατάσταση της υγείας του/της/τους, του/της/τους επιτρέπει την κολύμβηση στις πισίνες της κατασκήνωσης και στη 

θάλασσα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 
❑ Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους ορούς λειτουργίας και τον κανονισμό της Παιδικής Εξοχής DELPHICAMP. 
❑ Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. 
❑ Ότι έχω λάβει γνώση για την απαγόρευση κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο της κατασκήνωσης και για το 

ότι η κατασκήνωση δεν έχει ευθύνη για την κυριότητα αυτών των συσκευών και για την απώλεια των προσωπικών τους 
αντικειμένων. 

❑ Η κατασκήνωση μπορεί να παρουσιάσει στελέχη ή κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα ή το φυλλάδιο της σε φωτογραφικό υλικό ή 
video σχετικά με την κατασκηνωτική ζωή εκτός εάν τα στελέχη, τα παιδιά ή οι γονείς έχουν γραπτώς αρνηθεί. 

❑ Επιθυμώ να μου στέλνετε ενημερωτικά έντυπα, email ή sms 
❑ Το επισκεπτήριο είναι αυστηρά τις ημέρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
❑ Έχω λάβει γνώση των όρων του Ταμείου, ότι το/τα παιδί/α απαγορεύεται να μείνει/ουν εκτός κατασκήνωσης καθ’ όλη την 

διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. 
❑ Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης. 

Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο η διοίκηση, το και το λογιστήριο της επιχείρησης. Δεν κοινοποιούνται πουθενά, είναι απολύτως 
εμπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευμένες και ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ως διάρκεια 
αποθήκευσης ορίζονται τα 2 έτη από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και εφόσον έχει εξοφληθεί η διαμονή του 
παιδιού από τον ασφαλιστικό του φορέα. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα και εφόσον 
έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η διαμονή του παιδιού σας στην κατασκήνωση να ζητήσετε την διαγραφή τους με αίτηση σας 
στο γραφείο της επιχείρησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω δεδομένων με αίτηση σας στο γραφείο 
της επιχείρησης. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(dpa.gr) Εάν θέλετε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης μας, επισκεφτείτε το site μας 
www.delphicamp.gr. 

 

Ημερομηνία: 

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα/γονέα: 

Υπογραφή: 

 

 
Ευχαριστούμε! 

 



ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ 

DELPHICAMP 

Παρακαλούμε την 1η μέρα να φέρετε ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ιατρικό δελτίο για 
κάθε κατασκηνωτή 

 

Ονοματεπώνυμο κατασκηνωτή:  

Σωματικό βάρος:  

 

 
 
1 

Ποιες παιδικές ασθένειες έχει περάσει ο κατασκηνωτής; 

❑ Ιλαρά 
❑ Παρωτίτιδα 
❑ Ερυθρά 

❑ Ανεμοβλογιά 
❑ Οστρακιά 
❑ Κοκίτη 

Άλλη: ........................................................................................................................................ 

2 
Τα εμβόλια έχουν γίνει κανονικά; ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 

Εάν ΟΧΙ, ποια δεν έχουν γίνει και γιατί: ……………………………………………………………………………….………… 

3 
Σημειώστε αν έχει κάνει εμβόλιο τετάνου και την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής δόσης: 

ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................................................. 

 
 

4 

Έχει παρουσιάσει ποτέ:  

▪ Αναπνευστικό πρόβλημα ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 
▪ Αλλεργία ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 

Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε ......................................... 
▪ Ρινορραγία ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 

▪ Υπνοβασία ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 
▪ Επιληπτική συνδρομή ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 

▪ Νυχτερινή ενούρηση ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 
▪ Έλλειψη ενζύμου ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ 
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Βρίσκεται τώρα υπό φαρμακευτική αγωγή; ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ Εάν ΝΑΙ, ποια η αιτία: …………………………………… 
Ποια τα φάρμακα: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δοσολογία: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Διάρκεια: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εάν ο κατασκηνωτής πάσχει από κάποια ασθένεια ή παίρνει φαρμακευτική αγωγή κατά την έναρξη της 
κατασκηνωτικής περιόδου θα πρέπει να το δηλώσει εκ των προτέρων. 

6 Γνωρίζει κολύμπι; ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑ Ξέρει μόνο να επιπλέει ❑ 

7 
Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό με την υγεία του παιδιού που θα πρέπει να γνωρίζει η Παιδική Εξοχή; 
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Όνομα και τηλέφωνο οικογενειακού ιατρού / παιδιάτρου: 

Η κατασκήνωση σε ενδεχόμενη ασθένεια ή ατύχημα παρέχει πρώτες βοήθειες. Δαπάνη για φάρμακα και κλινική 
νοσηλεία βαρύνει τον κατασκηνωτή. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Ο υπογράφων κηδεμόνας του/της πιο πάνω κατασκηνωτή/τριας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

▪ Επιτρέπω να συμμετέχει το παιδί μου στα προγράμματα υπαίθριων, αθλητικών & κολυμβητικών δραστηριοτήτων που 
διοργανώνονται στην Παιδική Εξοχή. Η γενική κατάσταση της υγείας του/της, του/της επιτρέπει την κολύμβηση στις πισίνες 
της κατασκήνωσης και στη θάλασσα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 

▪ Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. 

▪ Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της 
κατασκήνωσης. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό της επιχείρησης. Δεν κοινοποιούνται 
πουθενά, είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευμένες και ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης. Ως διάρκεια αποθήκευσης ορίζεται το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή 
να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα και εφόσον έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η διαμονή του παιδιού σας στην κατασκήνωση 
να ζητήσετε την διαγραφή τους με αίτηση σας στο γραφείο της επιχείρησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των 
παραπάνω δεδομένων με αίτηση σας στο γραφείο της επιχείρησης. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) Εάν θέλετε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων της επιχείρησης μας, επισκεφτείτε το site μας www.delphicamp.gr. 

 

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα/γονέα: 

Ημερομηνία: Υπογραφή: 

Ευχαριστούμε! 

http://www.delphicamp.gr/


Έντυπο ιατρικού ιστορικού κατασκηνωτή DELPHICAMP 

Ημερομηνία: ……….. / ……….. / ………. 
 

Αγαπητοί γονείς, σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο να συμβάλουμε στον περιορισμό της 
μετάδοσης του κορωνοϊού. Τα προσωπικά σας δεδομένα και των παιδιών σας διαχειρίζονται και 
φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR. 

 

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα σε σχέση με τον κατασκηνωτή: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: …………………………………………………………………………………… 

EMAIL ΓΟΝΕΑ: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΚΙΝΗΤΟ ΓΟΝΕΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Έχει νοσήσει ο κατασκηνωτής από COVID-19 λοίμωξη (νοσηλεία στο νοσοκομείο ή κατ’οίκον); 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2. Είχε ο κατασκηνωτής κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα συμβατά με COVID-19 λοίμωξη 

τις προηγούμενες 14 ημέρες; 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

• Πυρετό 
• Βήχα 
• Αίσθημα κόπωσης 

• Μυαλγίες 
• Δυσκολία στην αναπνοή 
• Ρίγος 

• Πόνο στο λαιμό 

• Πονοκέφαλο 
• Διάρροια 

• Απώλεια όσφρησης ή/και γεύσης; 

 

3. Έχει έρθει σε επαφή ο κατασκηνωτής με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 τις 
προηγούμενες 14 ημέρες; 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

4. Έχει ταξιδέψει τις προηγούμενες 4 εβδομάδες στο εξωτερικό; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

5. Συναινώ στο να γίνει self test στο παιδί μου την 4η μέρα: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Ο δηλών / Η δηλούσα: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(υπογραφή και ολογράφως) 



Τα παρακάτω στοιχεία, και τα στοιχεία από την κάρτα κατασκηνωτή και τα δελτία εγγραφής, καταχωρούνται σε βάση 
δεδομένων της κατασκήνωσης, είναι απολύτως εμπιστευτικά, η συλλογή τους αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο την ομαλή 

οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης και δεν κοινοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του υπογράφοντος. Η 
DELPHICAMP προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία με πλήρη εχεμύθεια και σύμφωνα με όλους τους νόμους που διέπουν την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να 
ενημερωθείτε περεταίρω, από την ιστοσελίδα μας σε αυτόν τον σύνδεσμο: http://www.delphicamp.gr/data-protection.htm 

 

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 
 

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 1: 
 

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 2: 
 

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 3: 
 

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 4: 
 

EMAIL ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 
 

 Επιθυμώ να μου στέλνετε ενημερωτικά έντυπα, email ή sms 

 Επιθυμώ να συμμετέχει/ουν το/τα παιδί/ιά μου στη διαφημιστική φωτογράφηση της κατασκήνωσης. 

 Επιθυμώ να συμμετέχει/ουν το/τα παιδί/ιά μου στην αναμνηστική φωτογράφηση της κατασκήνωσης. 

Σχετικά με την κάρτα κατασκηνωτή και τα δελτία εγγραφής: 
Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων (όπως και 
αυτών που αναφέρονται στην κάρτα κατασκηνωτή και το δελτίο εγγραφής) του κατασκηνωτή - τέκνου μου για την εγγραφή 
του στην κατασκήνωση, καθώς και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και της εν γένει κατασκήνωσης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση 

στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι για την κατασκήνωση υπάλληλοι της επιχείρησης και οι αρμόδιες Αρχές. Έχω ενημερωθεί 
ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι η εταιρεία 
«DELPHICAMP - ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του τέκνου 
μου, να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της επιχείρησης (info@delphicamp.gr), καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 

 
Σχετικά με το Δελτίο Υγείας Κατασκηνωτή 

Η συλλογή και επεξεργασία των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κατασκηνωτή διενεργείται από την «DELPHICAMP - 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» για την ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κατασκήνωσης, για σκοπούς πρόληψης, 
για την προστασία του κατασκηνωτή και την παροχή κατάλληλης υγειονομικής φροντίδας εφόσον χρειαστεί, καθώς και για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τηρείται το ιατρικό απόρρητο και η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 
Η γνωστοποίηση των δεδομένων στις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές γίνεται εφόσον κριθεί αναγκαίο από το υπεύθυνο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό. Για την έγκυρη υποβολή της ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τη συναίνεσή του 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
"Συναινώ με το παρόν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων υγείας για τους λόγους και με τις εγγυήσεις που μου 
γνωστοποιήθηκαν ως άνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του τέκνου μου είναι 
η εταιρεία «DELPHICAMP - ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία αυτών, να υποβάλλω 
αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της 
επιχείρησης, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης 
αυτών." 

 

Ο υπογράφων κηδεμόνας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
▪ Επιτρέπω να συμμετέχει το παιδί μου στα προγράμματα υπαίθριων, αθλητικών & κολυμβητικών δραστηριοτήτων που 

διοργανώνονται στην Παιδική Εξοχή. 
▪ Η γενική κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει την κολύμβηση στην πισίνα της κατασκήνωσης και στη θάλασσα, 

καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 
▪ Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους ορούς λειτουργίας και τον κανονισμό της Παιδικής Εξοχής  DELPHICAMP 

(ενημερώθηκα για τις περιόδους, τα ωράρια, τους όρους πληρωμής, κλπ.). 
▪ Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 
 

Ημερομηνία …../…../………. Ο κηδεμόνας/γονέας:    
(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή) 

http://www.delphicamp.gr/data-protection.htm

