
 

 

 

Η Απόλυτη Καλοκαιρινή Εμπειρία! 

Αυτό το καλοκαίρι ζούμε την πραγματική μαγεία 

των Escape Rooms μαθαίνοντας: 

 Πως να σχεδιάζουμε και να επιλύουμε γρίφους με τους φίλους μας  
 Να κατασκευάζουμε σκηνικά και ρομποτικούς μηχανισμούς 
 Να πλάθουμε σενάρια και ιστορίες 
 Να δημιουργούμε ήχους και μουσικές 
 Να ζούμε το παιχνίδι όντας οι ίδιοι δημιουργοί! 

 

Το πιο διαδραστικό camp της πόλης! 

  Από τις 6/7 έως τις 7/8 
 Κάθε εβδομάδα νέα θέματα 
 Καθημερινές από 8:00-16:00 
 9-12 ετών (Γ'- ΣΤ' Δημοτικού) 
 10 παιδιά το μέγιστο ανά τμήμα 
 Με πρωινό & δεκατιανό 
 Ατομικά είδη χειροτεχνίας   



 

  

Κόστος Συμμετοχής: 

 

 Για μία εβδομάδα:       100€ 
 Για δύο εβδομάδες:        95€/εβδομάδα 
 Για τρείς και άνω εβδομάδες:  90€/εβδομάδα 
 Για αδέρφια:        90€/εβδομάδα 

Κανόνες Ασφαλείας: 
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε 

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 

COVID–19 μας δημιούργησαν έντονο 

προβληματισμό αναφορικά με τη 

δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 

ενός ολοκληρωμένου καλοκαιρινού 

προγράμματος καθώς οι κανονισμοί του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

αναφορικά με τις ομαδικές 

δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα 

δεσμευτικοί. 

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε σχεδιάσει ένα 

πρόγραμμα που συνδυάζει την ψυχαγωγία 

και τη γνώση προσφέροντας μια 

εξαιρετικά διαδραστική εμπειρία στα 

παιδιά, τηρώντας πάντα το σύνολο των 

υγειονομικών μέτρων που είναι 

απαραίτητα για την προστασία της 

δημόσιας υγείας. 



«Προσέχουμε για να έχουμε» την υγεία μας και 

«Μένουμε Ασφαλείς» ακολουθώντας τα παρακάτω: 

 
 

Μικρές ομάδες παιδιών, με μέγιστο 
αριθμό τα 10 παιδιά/ομάδα. 

Χρήση μάσκας & γαντιών από το σύνολο 
του προσωπικού. 

Ύπαρξη αντισηπτικών διαλυμάτων στο 
χώρο. 

Ύπαρξη χειρουργικών μασκών και γαντιών 
(σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης). 

Εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων από 
ειδικό συνεργείο. Καθημερινή απολύμαν-
ση των χώρων από το προσωπικό. 



 

 

 

 

  Η είσοδος κάθε γονέα στη reception για την παράδοση του παιδιού θα γίνεται με 

τη σειρά και θα τηρείται προτεραιότητα στον εξωτερικό χώρο. 

  Θα πραγματοποιείται χρήση αντισηπτικού στο χώρο της υποδοχής. 

  Θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση κάθε παιδιού κατά την είσοδο και σε 

περίπτωση που η θερμοκρασία του είναι υψηλότερη του φυσιολογικού, δεν θα του 

επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του εργαστηρίου. 

 Θα υπάρχει αυστηρή απαγόρευση εισόδου των γονέων στις εγκαταστάσεις του 

εργαστηρίου. 

  Παροχή ατομικού πακέτου υλικών χειροτεχνίας / κατασκευών, τα οποία 

διατηρούνται στο χώρο και στο τέλος κάθε εβδομάδας παίρνει το παιδί μαζί του. 

  Στην αρχή της πρώτης ημέρας κάθε εβδομάδας αφιερώνουμε χρόνο στους 

κανόνες προστασίας (αποστάσεις, βήχας, φτέρνισμα, άγγιγμα προσώπου, πλύσιμο 

χεριών). Σύντομες υπενθυμίσεις καθημερινά, ιδιαιτέρως πριν από κάθε γεύμα. 

  Στα εργαστήρια STEM τα παιδιά χρησιμοποιούν αντισηπτικό πριν την έναρξη και 

μετά την ολοκλήρωση και ο εξοπλισμός απολυμαίνεται κατά τη διαδοχή των 

τμημάτων. 

  Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, μεταφέρεται 

στο χώρο της υποδοχής, όπου υπάρχουν μάσκες, γάντια και αλκοολούχο 

αντισηπτικό και ενημερώνονται οι γονείς του για την άμεση παραλαβή του. 

  Τα γεύματα που προσφέρονται (πρωινό και δεκατιανό) είναι ατομικά 

συσκευασμένα και δεν εμπλέκεται το προσωπικό μας στην παρασκευή ή το 

σερβίρισμά τους. 

  Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους ένα μεγάλο παγούρι νερό.   

Επιπλέον πληροφορίες - κανόνες 



 

 

  



 

 

Αίτηση Συμμετοχής - Καλοκαιρινό Εργαστήρι 2020  
  

Ο/Η______________________________________ 

δθλώνω ότι επικυμώ το(τα)  παιδί(ιά) μου  
 

1) ___________________________ 
 

2) ___________________________ 
 

θλικίασ   1)______ 2)______ ετών 

 
 

να ςυμμετάςχει(ουν) ςτο The Lock Kids Escape Academy για τθν(τισ) παρακάτω εβδομάδεσ: 
 

1θ: 6 Ιουλίου ζωσ 10 Ιουλίου 
 

2θ: 13 Ιουλίου ζωσ 17 Ιουλίου 
 

3θ: 20 Ιουλίου ζωσ 24 Ιουλίου 
 

4θ: 27 Ιουλίου ζωσ 31 Ιουλίου 
 

5θ: 3 Αυγοφςτου ζωσ 7 Αυγοφςτου 

 

Διεφκυνςθ:  ____________________________  e-mail: ___________________________ 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 1._____________________ 2.____________________ 

 

Παρακαλοφμε να μασ ενθμερώςετε για τυχόν αλλεργίεσ που παρουςιάηει το παιδί κακώσ 

επίςθσ και αν ακολουκεί οποιαδιποτε φαρμακευτικι αγωγι ι ειδικι διατροφι.  

  

Άλλεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να γνωρίηουμε:    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Με τθν αίτθςθ πρζπει να γίνει προκαταβολι 50% του ςυνολικοφ ποςοφ. Η εξόφλθςθ του 

ποςοφ γίνεται πριν τθν ζναρξθ κάκε περιόδου.   
 

Υπογραφι κθδεμόνα    


