ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΔΒΑΙΩΗ

ΠΑΙΓΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ

Ο Ιαηξόο _______________________________________ βεβαηώλεη

στο Υριστιανικό Κέντρο «ΔΛΠΙΓΑ»,

όηη ν / ε _________________________________________________

Φίλσρο Θεσσαλονίκης, 21-25 Ασγούστοσ 2017

1) Δελ πάζρεη από κεηαδνηηθό λόζεκα.
2) Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
3) Εκθαλίδεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε: ________________________
________________________________________________________
4) Είλαη θαιπκκέλνο/ε κε αληηηεηαληθό εκβόιην: ΝΑΙ

ΟΦΙ

5) Εηδηθέο παξαηεξήζεηο: (Νπρηεξηλή ελνύξεζε, παιηό λόζεκα...)
________________________________________________________
________________________________________________________

____/_____/2017
________________________________
Ο Ιαηξόο
(Υπνγξαθή)

*Γ ι α κ ά θ ε π α ι δ ί α π α ι η ε ί η α ι ξ ε χ ω π ι ζ η ή δ ή λ ω ζ η α π ό
ηον γονέα και βεβαίωζη από ηον γιαηπό.

Γανιήλ 1:20
ΤΝΟΓΟ ΑΠΟΣΟΛΙΚΩΝ ΔΚΚΛΗΙΩΝ
ΠΔΝΣΗΚΟΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : Όια ηα παηδηά, αγόξηα θαη
θνξίηζηα, από 7 έωο 14 εηώλ. (Λόγω πεξηνξηζκέλωλ ζέζεωλ ζα ηεξεζεί
απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
δήιωζεο ζπκκεηνρήο)

ΣΟΠΟ: Σην Φξηζηηαληθό Κέληξν «Ειπίδα» ζην Φίιπξν
Θεζζαινλίθεο.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: Έλαξμε ηε Δεπηέξα 21 Απγνύζηνπ 2017,
ώξα 11.00. Λήμε ηελ Παξαζθεπή 25 Απγνύζηνπ, ώξα 11.00.

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Σαο παξαθαιώ λα δερηείηε ην παηδί κνπ ___________________
_______________________________________ εηώλ ________
ζην παηδηθό ζπλέδξην, πνπ νξγαλώλεη ε Σύλνδνο ηωλ
Απνζηνιηθώλ Εθθιεζηώλ Πεληεθνζηήο Ειιάδαο, από 21 έωο
25 Απγνύζηνπ 2017, ζην Φξηζηηαληθό Κέληξν «Ειπίδα» ζην
Φίιπξν Θεζζαινλίθεο. Αλαιακβάλω ηελ επζύλε ηεο
κεηαθνξάο ηνπ από θαη πξνο ηνλ ρώξν δηεμαγωγήο ηνπ
ζπλεδξίνπ.

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΟΝΟΜΑ: ____________________________________________
ΕΠΙΘΕΤΟ: __________________________________________

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Κάζε παηδί επηβαξύλεηαη κε 80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _______________________________________

Επξώ. Τν δεύηεξν παηδί ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο επηβαξύλεηαη κε 70 θαη ην
ηξίην κε 60 Επξώ.

ΠΟΛΗ: _____________________________________________
ΕΚΚΛΗΣΙΑ:_________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Θα είλαη πνηθίιν. Μαζήκαηα εηδηθά γηα παηδηά,
πκλωδία, ρεηξνηερλίεο - θαηαζθεπέο, παηρλίδη... θαη πνιιέο εθπιήμεηο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:________________________________________
ΚΙΝΗΤΟ: ___________________________________________
____/_____/2017

ΔΦΟΓΙΑ: Αγία Γξαθή, κνιύβη, ηεηξάδην, κπινθ δωγξαθηθήο,
κνπζηθό όξγαλν (αλ έρεηε ), 2 ζεληόληα, 1 - 2 καμηιαξνζήθεο, πηηδάκεο,
θαπέιν γηα ηνλ ήιην, εζώξνπρα, δαθέηα, πεηζέηεο κπάληνπ, πεηζέηεο γηα
ην πξόζωπν θαη γηα ηα πόδηα, αζιεηηθά παπνύηζηα, ζαγηνλάξεο, ζαθνύια
γηα ηα άπιπηα ξνύρα, νδνληόβνπξηζα, νδνληόθξεκα, ζαπνύλη, ζακπνπάλ,
ρηέλα, αληειηαθό.
ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΟΝΣΑΙ: Αληηθείκελα πνπ δε δίλνπλ ρξηζηηαληθή

καξηπξία θαη ξαδηόθωλα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θάξκαθα, θηλεηά θ.η.ι.

________________________________
(Υπνγξαθή)
* Τε δήιωζε ζπκκεηνρήο κε ηελ ηαηξηθή βεβαίωζε παξαθαινύκε λα ζηείιεηε
ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε:
Ινξδαλίδεο Γηώξγνο, Πεξηγηάιη 90, 652 01 Καβάια,
Τει. 2510226843 , θηλ. 6938900593, e-mail: childsaepe@pentecost.gr

