ΥΡΕΖΙΑ ΗΑΖ ΑΠΑΡΑΖΣΕΣΑ ΓΖΑ ΣΟ 20μ ΠΑΖΔΖΗΟ ΗΤΚΕΓΖ
ΘΕΑΤΡΟΤ 2017 (ΑΒΒΑΣΟ 4 ΗΑΖ ΗΤΡΖΑΗΕ 5 ΦΘΓΒΑΡΕ 2017)
ΑΒΒΑΣΟ 4 ΦΘΓΒΑΡΕ 2017
Σμ παηπκίδη ζε …άγκςζημ πιακήηε λεθηκά…
Ιέζα από ηεκ ηζημζειίδα μαξ www.anixneutes.eu ζα εκεμενςζείηε γηα ηεκ ώνα ηεξ πνώηεξ μαξ
ζοκάκηεζεξ, ζηεκ Πακεπηζηεμημύπμιε Ρεζύμκμο. Γίκαη ζεμακηηθό κα ηενεζμύκ μη ώνεξ πνμζέιεοζεξ
θαη απμπώνεζεξ πμο ζα ζαξ δμζμύκ, γηα ηεκ μμαιή δηελαγςγή ημο παηπκηδημύ.
Απαναίηεηε είκαη ε πανμοζία όιςκ ηςκ μειώκ ηεξ μμάδαξ ζαξ θαη ημο ζοκμδμύ ζαξ. ημ ηέιμξ ηεξ
ζοκάκηεζεξ ζα ζαξ δμζμύκ ηα δηαθνηηηθά πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηε ζομμεημπή ζαξ ζημ παηπκίδη.
Ηάζε μμάδα ζα πνέπεη κα θναηά μία ζαθμύια με ηνόθημα μαθνάξ δηάνθεηαξ (π.π. νύδη, μαθανόκηα,
όζπνηα, γάια εβαπμνέ, πειηέ κημμάηαξ θιπ.) ηα μπμία ζα δηαηεζμύκ ζηα παηδηθά ζοζζίηηα ηεξ
Ηονίαξ ηςκ Αγγέιςκ.

ΗΤΡΖΑΗΕ 5 ΦΘΓΒΑΡΕ 2017
Α.ΗΑΚΟΚΓ
 Κα θμνάηε άκεηα θαη δεζηά νμύπα.
 Απαγμνεύεηαη ΑΤΣΕΡΑ ε πνήζε θηκεηώκ ηειεθώκςκ. ε πενίπηςζε πμο βνεζμύκ ζα
θναηεζμύκ από ημοξ δημνγακςηέξ θαη ζα επηζηναθμύκ μεηά ημ ηέιμξ ημο παηπκηδημύ.
 Απαγμνεύεηαη ε επηθμηκςκία με γμκείξ, δαζθάιμοξ θαη μπμημκδήπμηε εκήιηθα ζοκμδό ή με.
Γηα μπμηαδήπμηε βμήζεηα μπμνείηε κα απεοζύκεζηε ΙΟΚΟ ζημοξ “Ακηπκεοηέξ”.
 Δεκ επηηνέπμκηαη πμδήιαηα, παηίκηα θιπ.
 εβόμαζηε θαη δεκ θαηαζηνέθμομε ζεμεία. ε πενίπηςζε πμο ακηηιεθζείηε θαηεζηναμμέκμ
ζεμείμ ημ ακαθένεηε ζημοξ “Ακηπκεοηέξ”.
 εβόμαζηε ημοξ ζομπαίθηεξ μαξ θαη ημοξ ακηηπάιμοξ μαξ. Παίδμομε με μμαδηθόηεηα θαη
ζοκενγαζία, ειέγπμομε κα είμαζηε όιμη μαδί θαη κα ζομμεηέπμομε ελίζμο. ηεκ πενίπηςζε
πμο θάπμημξ ζομπαίθηεξ ζαξ απμοζηάδεη από ηεκ μμάδα ανθεηή ώνα ακαδεηήζηε ημκ θαη
εκεμενώζηε ημοξ “Ακηπκεοηέξ”.
 Δεκ παίδμομε εθηόξ μνίςκ, όπςξ αοηά μνίδμκηαη από ημοξ “Ακηπκεοηέξ” (ζα οπάνπμοκ
θόθθηκεξ θμνδέιεξ πμο ζα μνημζεημύκ ημ πώνμ) θαη απεηθμκίδμκηαη ζημ πάνηε πμο ζα ζαξ
δμζεί. Δεκ μπαίκεηε ζε εζςηενηθμύξ πώνμοξ ημο Πακεπηζηεμίμο εθηόξ ακ εθεί ζαξ μδεγεί ε
ιύζε θάπμημο γνίθμο. Σμ Πακεπηζηήμημ είκαη μ ζεζαονόξ ηεξ πόιεξ μαξ θαη ζεβόμαζηε ηηξ
αίζμοζεξ θαη ημοξ πώνμοξ ημο.
 Γηα μπμηαδήπμηε απμνία-πιενμθμνία απεοζύκεζηε ΙΟΚΟ ζημοξ “Ακηπκεοηέξ” πμο ζα
θοθιμθμνμύκ
ακάμεζά
ζαξ
θαη
ζα
θμνμύκ
δηαθνηηηθά
ηεξ
μμάδαξ.
Απαγμνεύεηαη ΑΤΣΕΡΑ κα αθμιμοζήζεηε άγκςζημ άημμμ γηα μπμημδήπμηε ιόγμ.

 Ακαθένεηε αμέζςξ ζημοξ “Ακηπκεοηέξ” ηοπόκ ηναομαηηζμό ζομπαίθηε ζαξ. ημκ πώνμ ζα
οπάνπμοκ άιιςζηε μη εζειμκηέξ ημο Γνοζνμύ ηαονμύ.
 εβαζηείηε ημ πενηβάιιμκ θαη ημ πώνμ πμο ζα παίλεηε. Ε δημνγακώηνηα μμάδα ζα έπεη
θνμκηίζεη ζε θάζε ανπεγείμ κα οπάνπεη ζαθμύια γηα ηα ζθμοπίδηα ηεξ μμάδαξ ζαξ. Φνμκηίζηε
θαηά ηε δηάνθεηα ημο παηπκηδημύ θαη μεηά ημ ηέιμξ ημο κα θαζανίζεηε ημ ανπεγείμ ζαξ θαη ημ
πώνμ γύνς από αοηό.

Β.ΠΟΖΚΓ



Ακ παναηενεζεί θαηαζηνμθή ζεμείμο από παίθηε ζα απμβιεζεί άμεζα ΟΘΕ ε μμάδα.
Ακ παναηενεζεί μπμηαζδήπμηε μμνθήξ βμήζεηα από μπμημκδήπμηε εθηόξ ηςκ «Ακηπκεοηώκ» ή
πνήζε θηκεημύ ηειεθώκμο, ε πμηκή πμο ζα ηεζεί ζα είκαη από πνμκηθό πενημνηζμό μηζήξ ώναξ
γηα ηεκ παναιαβή ημο επόμεκμο γνίθμο έςξ μιμθιενςηηθή απμβμιή ηεξ μμάδαξ από ημ
παηπκίδη.
Γιπίδμομε κα με βνεζμύμε ζηε δοζάνεζηε ζέζε κα ηημςνήζμομε θάπμημκ, αιιά πνέπεη κα
γίκεη θαηακμεηό όηη μη παναπάκς ακαθενόμεκεξ πμηκέξ ζα εθηειεζημύκ ζημ αθέναημ γηα ηεκ
μμαιή δηελαγςγή ημο παηπκηδημύ.

Γ.ΠΡΟΑΠΑΖΣΟΤΙΓΚΑ
Γηα ηε ζομμεημπή ζημ παηπκίδη ζα πνεηαζημύκ:
 Ηαηαζθεοή πιακήηε:
Φηηάληε ημκ δηθό ζαξ θακηαζηηθό πιακήηε θαη θένηε ημκ μαδί ζαξ ηεκ Ηονηαθή
ημ πνςί. Δηάμεηνμξ θαηαζθεοήξ 40-50 εθ. Αθήζηε ηεκ θακηαζία ζαξ κα
ηαληδέρεη πνεζημμπμηώκηαξ όηη οιηθά ζαξ ανέζμοκ. ηενεώζηε ημκ πιακήηε ζαξ
ζε θμκηάνη ύρμοξ 1,50 μ. ΠΡΟΟΥΕ: Δεκ πνέπεη κα είκαη ηνηζδηάζηαημξ.
 Ιμιύβηα, ζηοιό, γόμεξ
 Ηόιια ζηηθ





1 θηοανάθη ζαιάζζεξ
Υνςμαηηζημί μανθαδόνμη
Φαιίδη πεηνμηεπκίαξ
Ιηα μμαδηθή θςημγναθία δηαζηάζεςκ 10Υ10

Δ.ΥΡΕΖΙΓ ΟΔΕΓΖΓ
 Απαναίηεηε πνμϋπόζεζε γηα ηεκ επίιοζε ηςκ γνίθςκ είκαη ε ακάγκςζε θαη θαηακόεζε
ημο βηβιίμο πμο ζαξ δίκμομε. Γίκαη μηα θαιή εοθαηνία κα βνεζείηε όιμη μαδί θαη κα ημ
δηαζθεδάζεηε.
 Πάκς ζημοξ γνίθμοξ πμο ζα ζαξ δίκμκηαη, ζα βνίζθεηε δηάθμνα εηθμκίδηα πμο ζα ζαξ
βμεζήζμοκ κα πνμπςνήζεηε:

-Όηακ βιέπεηε αοηό ημ εηθμκίδημ, παίνκεηε μαδί ημ ζεμεηςμαηάνημ πμο ζα ζαξ
δμζεί θαζώξ ζα πνεηαζηεί είηε γηα κα ζεμεηώζεηε ηα ιόγηα πμο ζα βνείηε, είηε γηα κα
ζθναγηζηεί όηακ πενάζεηε ηε δμθημαζία. Ομάδα πμο δε ζα έπεη ζθναγηζμέκμ ημ
ζεμεηςμαηάνηό ηεξ ζε θάζε δμθημαζία δε ζα πνμπςνάεη παναθάης.

-Όηακ βιέπεηε αοηό ημ εηθμκίδημ πνέπεη κα ακαδεηήζεηε ζημ πάνηε
πμο ζαξ έπεη δμζεί, ημ ζεμείμ πμο πνέπεη κα πάηε μεηά ηεκ επίιοζε ημο γνίθμο.

-Όηακ βιέπεηε αοηό ημ εηθμκίδημ, ακαδεηάηε ηαμπειάθη ζημ ζεμείμ
πμο ζαξ οπμδεηθκύεη μ πάνηεξ γηα κα πάηε.

–Όηακ βιέπεηε αοηό ημ εηθμκίδημ, ένπεζηε ζημ Πιακεηάνημ (ημ
ανπεγείμ ηςκ “Ακηπκεοηώκ”) πμο ζα γίκεηαη ημ ηζεθάνηζμά ζαξ.
 ημ ζεμείμ πμο ζα ένπεζηε γηα ηζεθάνηζμα, κα ζομάζηε κα έπεηε ΠΑΚΣΑ ΙΑΔΖ
Α ημ ιομέκμ γνίθμ. Δηαθμνεηηθά, αθόμα θαη ακ έπεηε θηάζεη ζημ ζςζηό ζεμείμ, ε
μμάδα ζαξ δεκ ζα πνμπςνάεη παναθάης.
 Σμ πημ ζεμακηηθό είκαη κα παναμείκεηε ΟΙΑΔΑ.
Ιε πκεύμα ζοκενγαζίαξ:
 Δηαβάζηε ημκ γνίθμ.
 Θύζηε ημκ πνμζεθηηθά.


Ιειεηήζηε ημκ πάνηε.




Πάνηε μαδί ζαξ ημ ιομέκμ γνίθμ θαη ημ ζεμεηςμαηάνημ.
Πεγαίκεηε ζημ ζεμείμ ηεξ ιύζεξ.

ΗΑΘΕ ΓΠΖΣΤΥΖΑ!

