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ΙΑΣΡΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ
1. εμεηώζηε με Υ ηηξ παηδηθέξ αζζέκεηεξ πμο έπεη πενάζεη:
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ΠΑΡΩΣΙΣΙΔΑ
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ΟΣΡΑΚΙΑ

ΚΟΚΚΙΣΗ
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3. Πνμβιήμαηα Τγείαξ
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ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΑ
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ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
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Ο γηαηνόξ

Η θαηαζθήκςζε ζε εκδεπόμεκε αζζέκεηα ή αηύπεμα πανέπεη ηαηνηθέξ πνώηεξ βμήζεηεξ.
Η δαπάκε γηα θάνμαθα θαη θιηκηθή βανύκεη ημκ θαηαζθεκςηή.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ - ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ο οπμγνάθςκ ………………………………………………………………………………….……………………… γμκέαξ ή
θεδεμόκαξ ημο πημ πάκς θαηαζθεκςηή επηηνέπς κα ζομμεηέπεη ζηα πνμγνάμμαηα
οπαίζνηςκ δναζηενημηήηςκ εκηόξ θαη εθηόξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ (θμιύμβεζε, εθδνμμέξ,
πεδμπμνίεξ, επηζθέρεηξ ζε πενηβαιιμκηηθμύξ πώνμοξ θαη μμοζεία ή ζε αζιεηηθέξ
εθδειώζεηξ) εθ’ όζμκ πνμγναμμαηηζημύκ από ημκ ανπεγό ηεξ θαηαζθεκςηηθήξ μμάδαξ
ημο ECOCAMP. Δειώκς επίζεξ, όηη δεκ έπεη θάπμημ πνόβιεμα ογείαξ πμο κα
εμπμδίδεη ηε ζομμεημπή ημο ζηηξ εθδειώζεηξ αοηέξ. Σεκ εοζύκε γηα ηε μεηαθίκεζε θαη
μεηαθμνά ημο θαηαζθεκςηή πνμξ θαη από ηεκ θαηαζθήκςζε ζα έπς εγώ ή
εθπνόζςπόξ μμο πμο ζα εκημιέοζς.

______________________
Τπογραφή

ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ
• Μία θμοβένηα ή οπκόζαθμ
• Δύμ δεογάνηα ζεκηόκηα
(θαηά πνμηίμεζε πνςμαηηζηά)
• Έκα μαληιάνη με δύμ μαληιανμζήθεξ
• Δύμ πεηζέηεξ μπάκημο ή μπμονκμύδη
• Δύμ πεηζέηεξ πμδηώκ & δύμ πνμζώπμο
• Πηδάμα ή κοπηηθό
• Ανθεηά εζώνμοπα
• Πμοιόβεν ή μπμοθάκ γηα ηηξ βναδηκέξ ώνεξ
• Μαθνύ ηδηκ πακηειόκη ή θόνμα
• Αζιεηηθά μπιμοδάθηα θαη ζμνηξ
• Αζιεηηθά παπμύηζηα θαη θάιηζεξ
• Έκα δεογάνη ανβηιάθηα θαη έκα δεογάνη ζαγημκάνεξ
• Μαγηό θαη θαπέιμ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ
• αθίδημ (μνεηβαηηθό), παγμύνη
• Γπηηναπέδηα παηπκίδηα, μπάιεξ, θαθόξ
• Όνγακα δςγναθηθήξ (λοιμμπμγηέξ,
μανθαδόνμη, μμιύβηα, ζηοιό), βηβιία θαη
πενημδηθά ηεξ ανεζθείαξ ημο
• Ακ αζπμιείηαη με θάπμημ άζιεμα, ημκ
απαναίηεημ ελμπιηζμό (π.π. γηα ηέκηξ ή
πηκγθ-πμκγθ, ναθέηεξ θαη μπαιάθηα)
•Μμοζηθά όνγακα (θηζάνα, μπμοδμύθη)
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