
 

 
Αγαπητέ κύριε Κούπκα καλημέρα  σας, 
Εύχομαι το μήνυμά μας να σας βρίσκει με υγεία, εσάς και την οικογένεια σας! 
  
Μετά την πολύ επιτυχημένη εφαρμογή του θερινού προγράμματός μας το 
προηγούμενο καλοκαίρι με συνθήκες covid, και το ενδιαφέρον συναδέλφων σας 
για το ερχόμενο , επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με 
το «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα»  του 2021 και την οικονομική μας προσφορά. 
Είναι σημαντικό να τονίσω πως, για αυτό το καλοκαίρι θα δεχθούμε 
συμμετοχές για το 70% των δυνατοτήτων μας προκειμένου να διασφαλίσουμε 
τις αυστηρότητες συνθήκες προφύλαξης από τη διασπορά του covid 19. Αυτός 
είναι ο λόγος που επικοινωνώ νωρίτερα από άλλες χρονιές ώστε να μην 
βρεθούμε σε πίεση με τις εγγραφές συναδέλφων σας. 
 Το «καλοκαίρι στο αγρόκτημα» 2021 απευθύνεται σε παιδιά από 4-14 
ετών και οι περίοδοι λειτουργίας είναι : 
 Α΄ 22/6-2/7 και Σάββατο 26/6, 
 Β΄ 05/7-16/7 
 Γ΄ 23/8-3/9. 
Η οικονομική μας προσφορά για τον οργανισμό σας, για την περίπτωση που 
συμμετέχουν περισσότερα από 10 παιδιά, διαμορφώνεται ως εξής: 
   350€ για κάθε παιδί με μεταφορά ή 370€ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα 

   290€ για κάθε παιδί χωρίς μεταφορά  ή 310€ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα 
   320€ για κάθε παιδί με ημιμεταφορά ή 340€ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα 

  
Τα παραπάνω ποσά έχουν προκύψει από έκπτωση 15% στις αρχικές μας 
χρεώσεις. 
Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται 2 πλήρη γεύματα. 
Σημειώνουμε πως δεν μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα δύο εκπτώσεις.    
Επισυνάπτουμε όλα τα ενημερωτικά αρχεία που θα ενδιέφεραν τους γονείς.  
Θα χαρούμε να έχουμε και φέτος την ίδια άριστη συνεργασία όπως και τα 
προηγούμενα καλοκαίρια. 
 Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως, όταν ανακοινωθεί η νέα 
ημερομηνία λήξης  της σχολικής χρονιάς, οι ημερομηνίες εφαρμογής 
του προγράμματος θα επαναπροσδιοριστούν. 
  
 Παραμένω στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση και ευχές, 
 
Ειρήνη Αργυριάδου 
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