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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου 

Τηλ. 28210 37055    |    e-mail: info@eadip.tuc.gr 
                                                                                                                   

TUC SUMMER CAMP 2019 

 

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης για ένα ακόμη καλοκαίρι 
ανοίγει τις πύλες του στους μικρούς του φίλους, 
οργανώνοντας ένα άκρως διασκεδαστικό και 
ενδιαφέρον Πρόγραμμα Δημιουργικής 
Απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών και στοχεύει στην 
εποικοδομητική απασχόληση και διαπαιδαγώγησή 
τους, μέσω της απόκτησης νέων εμπειριών και 
γνώσεων, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, υπό την 
επίβλεψη και την καθοδήγηση έμπειρων 
εκπαιδευτικών και εξειδικευμένων συνεργατών. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης χωρίζεται σε δύο περιόδους: 

Α΄ Περίοδος: 24/6/2019 έως και 12/7/2019 (διάρκειας 15 ημερών) 

Β΄ Περίοδος: 15/7/2019 έως και 2/8/2019 (διάρκειας 15 ημερών) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε σε 1 είτε και στις 2 

περιόδους.  

 

Το ΚΔΑΠ, κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων, θα λειτουργεί Δευτέρα 

έως και Παρασκευή, από τις 7:30 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το προσφερόμενο πρόγραμμα είναι διαδραστικό και περιλαμβάνει πλήθος 

διαφορετικών δραστηριοτήτων, με στόχο την άθληση, την ψυχαγωγία, την 

εκπαίδευση και εν γένει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ανάλογα 

με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας τους.  

 

Το πρόγραμμα μπορεί να διακριθεί σε Εκπαιδευτικό και Αθλητικό, ενώ 

παράλληλα εμπλουτίζεται από εξειδικευμένο καλλιτεχνικό προσωπικό (θέατρο 

και μουσική). Έμφαση δίνεται στην παροχή ιδιαίτερων εμπειριών και 

γνώσεων, από ειδικευμένα άτομα και/ή φορείς της πόλης μας, σε θέματα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σημασίας, όπως την επιστήμη, την τεχνολογία, 

την τέχνη, την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία, την πολιτική προστασία, 

κα.. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, Παιδική 

Βιβλιοθήκη Δήμου Χανίων, ΚΠΕ Βάμου, Ερυθρός Σταυρός, κα.. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο ήδη προγραμματισμένες παρουσιάσεις εκ μέρους 

του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Ρομποτική Ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης "Κουρήτες" 

Τα ρομπότ μπαίνουν στη ζωή μας! Πλέον στις μέρες μας, ένα ρομπότ μπορεί 

να προγραμματισθεί κατάλληλα ώστε να αντιλαμβάνεται, να συνομιλεί, να 

χειρονομεί, να εκφράζεται και γενικά να εμφανίζει «ανθρώπινη», ευφυή 

συμπεριφορά. Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσετε από κοντά τη ρομποτική 

ομάδα "Κουρήτες" του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Τα ρομπότ μας εδώ και λίγα χρόνια έμαθαν να μιλάνε Ελληνικά και σας 

περιμένουν για να συζητήσετε μαζί τους! 

 

Στον διαγωνισμό ρομποτικού ποδοσφαίρου RoboCup οι παίκτες μας αυτόνομα 

αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους, ενεργούν και «παίζουν μπάλα». 

 

 
 

Τέλος, με τον κατάλληλο προγραμματισμό κινήσεων, τα ρομπότ μας γίνονται 

χορευτές και ανυπομονούν να σας επιδείξουν τις ικανότητες τους! 

 

Ελάτε να δούμε μαζί, τι μας επιφυλάσσει η τεχνολογία στο μέλλον. 

 

----------- 

 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης  

 

Ελάτε να γνωρίσουμε την ιστορική πορεία της πόλης μας και να 

αποτυπώσουμε ό,τι θυμόμαστε από τον Φάρο, την Δημοτική Αγορά, την 

Μητρόπολη και άλλα μνημεία / σημεία αυτής, φτιάχνοντας τη δική μας επιτόπια 

έκθεση! 

 

----------- 
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Το αναλυτικό πρόγραμμα θα διαμορφώνεται και θα διαφοροποιείται ανά 

εβδομάδα, θα είναι σχεδιασμένο χωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα και θα 

μπορεί να προσαρμόζεται στη σύνθεση και τις προτιμήσεις των ομάδων, που 

θα σχηματιστούν.  

 

Ο βασικός κορμός του προγράμματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί και περίοδο. 

 

Ειδικές περιπτώσεις: 
 

Α) Αν κάποιο παιδί επιθυμεί και επιλεγεί να συμμετάσχει και στις δύο 

περιόδους, το κόστος συμμετοχής του ανέρχεται σε 255 ευρώ. 
 

Β) Αν από μια οικογένεια επιθυμούν και επιλεγούν να συμμετάσχουν 

περισσότερα από ένα παιδιά, το κόστος για το δεύτερο, τρίτο, κλπ. παιδί 

ανέρχεται σε 128 ευρώ ανά παιδί και περίοδο. Αντίστοιχα, και για τις δύο 

περιόδους, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 217 ευρώ ανά παιδί (δεύτερο, 

τρίτο, κλπ.). 
 

Γ) Αν κάποιο παιδί επιθυμεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα σίτισης στην 

φοιτητική λέσχη του Πολυτεχνείου Κρήτης, λαμβάνοντας το ειδικό 

μεσημεριανό γεύμα, που προσφέρεται, θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον 

ποσό των 38 ευρώ ανά περίοδο.   

 

Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες 

πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, διαφορετικά υφίσταται το ενδεχόμενο 

να ανακληθεί η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

Η επιλογή της δυνατότητας σίτισης γίνεται στο στάδιο υποβολής των 

αιτήσεων και το ανάλογο κόστος επίσης προκαταβάλλεται στο σύνολό του. 

 

Επισημάνσεις:  

 Σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής αίτησης, η οποία επιφέρει 

αναίρεση οιουδήποτε λόγου έκπτωσης (π.χ. ακύρωση δεύτερης 

περιόδου), το κόστος συμμετοχής επαναπροσδιορίζεται ως 

προβλέπεται προ έκπτωσης. 

 Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής και σίτισης πραγματοποιείται 

αποκλειστικά στη γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω χρήσης POS, στο προβλεπόμενο 

διάστημα. 
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Πίνακας 1: Βασικός κορμός προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης TUC 

SUMMER CAMP 2019. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
TUC SUMMER CAMP 2019 

07:30 – 08:00 Προσέλευση 
 

Χώρος: Αθλητικές εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης 
  

08:00 – 10:00 Αθλήματα 
 Υπό την καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων 

καθηγητών φυσικής αγωγής / προπονητών, τα παιδιά θα 
έρθουν σε επαφή με μια πληθώρα αθλημάτων, όπως 
ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, στίβο, πολεμικές τέχνες, 
καλαθοσφαίριση, κα., δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους και 
διερευνώντας τις προτιμήσεις τους.  
 

Χώρος: Αθλητικές εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης 
  

10:00 – 10:30  Πρωινό γεύμα 
 Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους πρωινό από το 

σπίτι.  
 

Χώρος: Αθλητικές εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης 
  

10:30 – 12:30 Παιδαγωγικά εργαστήρια 
 Το παιδαγωγικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργαστήρια: 

      - Βιβλίου                - Θεάτρου           - Ζωγραφικής 
      - Κατασκευής       - Μουσικής        - Χορού 
      - Πειραμάτων       - Τεχνολογίας   - Κουκλοθέατρου 
      - Αγωγής υγείας  - Κοσμήματος   - Μαγειρικής 
      - Ανακύκλωσης / περιβάλλοντος 
 

Χώρος: Ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου, τις καιρικές 
συνθήκες και την ηλικία των παιδιών: 
Αθλητικές εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης (υπό σκιά) 
Αίθουσες Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Κτίρια Γ) 
Πάρκο χλωρίδας και πανίδας Πολυτεχνείου Κρήτης 

  

12:30- 13:30 Μεσημεριανό γεύμα 
 Τα παιδιά μπορούν είτε να φέρουν μαζί τους μεσημεριανό 

από το σπίτι, είτε να λαμβάνουν το ειδικά για αυτά 
προσφερόμενο γεύμα της φοιτητικής λέσχης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  
 

Χώρος: Φοιτητική λέσχη του Πολυτεχνείου Κρήτης 
  

13:30 – 15:30 Ελεύθερες δραστηριότητες  
 Παροχή ελεύθερου χρόνου για την ανάπτυξη της δημιουρ-

γικότητας των παιδιών και την διεξαγωγή παιχνιδιών 
(ομαδικά, επιτραπέζια, κλπ.), πάντα υπό επίβλεψη και 
καθοδήγηση.  
 

Χώρος: Αίθουσες Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Κτίρια 
Γ) 

  

15:30 – 16:00 Αποχώρηση 
 

Χώρος: Αίθουσες Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Κτίρια 
Γ) 
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Πολιτική ακυρώσεων / επιστροφών 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής έως και 7 ημέρες πριν την 

έναρξη της εκάστοτε περιόδου, επιστρέφεται το σύνολο του ποσού 

συμμετοχής, που καταβλήθηκε.  

 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά την έναρξη της 

εκάστοτε περιόδου και συγκεκριμένα εντός της πρώτης εβδομάδας 

αυτής, επιστρέφεται το 60% του ποσού που καταβλήθηκε. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά την έναρξη της 

εκάστοτε περιόδου και πέραν της πρώτης εβδομάδας αυτής, δεν 

προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Εξαίρεση αποτελεί η αδυναμία 

συνέχισης της παρακολούθησης του προγράμματος για λόγους 

ανωτέρας βίας, π.χ. ασθένεια, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό 

παιδιάτρου. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό που επιστρέφεται 

προκύπτει ανάλογα με το εκάστοτε διάστημα συμμετοχής. 

 

Για την ακύρωση της συμμετοχής και την επιστροφή χρημάτων πρέπει να 

υποβληθεί σχετικό έγγραφο αίτημα στην ΕΑΔΙΠ (αυτοπροσώπως στην 

γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης ή 

ηλεκτρονικά στο info@eadip.tuc.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής του 

https://survey.tuc.gr, δηλώνοντας: 

- προσωπικά στοιχεία γονέων / κηδεμόνων και παιδιών,  

- περίοδο / περιόδους συμμετοχής, 

- επιλογή σίτισης ή μη,  

- τυχόν ιδιαιτερότητες (π.χ. πληροφορίες που οι γονείς/κηδεμόνες θεωρούν ότι 

πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, προγραμματισμένες απουσίες, κα.)  

 

Αιτήσεις για την Α’ περίοδο θα γίνονται δεκτές από 29/5/2019 έως και 

10/6/2019, ενώ για την Β’ περίοδο από 29/5/2019 έως και 21/6/2019, με 

ενδεχόμενο παράτασης έως 7 ημερών. 

 

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα ή μη), που θα ζητηθούν, 

θα τύχει έγκρισης από τους γονείς/ κηδεμόνες ως προς την παροχή και την 

χρήση τους. 

 

Στην αίτηση θα αναφέρονται όροι / προϋποθέσεις συμμετοχής & χρήσης 

προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και 

την σειρά προτεραιότητας των αιτούντων, καθώς και η πολιτική ακυρώσεων /  

επιστροφών χρημάτων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων έως και 4 μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων κάθε περιόδου στα στοιχεία επικοινωνίας, που αναφέρονται στην 

αίτηση τους. 

mailto:info@eadip.tuc.gr
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Για την τελική επιλογή των παιδιών, που θα συμμετάσχουν, θα ληφθούν 

υπόψη και θα αξιολογηθούν κριτήρια, όπως: 

 Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογέ-

νειες, κλπ.). 

 Σχέση εργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης (μόνιμοι υπάλληλοι, συμβα-

σιούχοι, κλπ.). 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν για 

την οριστικοποίηση της συμμετοχής του/των παιδιού/ παιδιών τους να 

παρέχουν στην ΕΑΔΙΠ τα παρακάτω, έως και 8 μέρες πριν την έναρξη της 

εκάστοτε περιόδου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αποδέχονται το 

ενδεχόμενο μη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα: 

 Υπογεγραμμένη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι συναινούν στη συμμετοχή 

του/των παιδιού/ παιδιών τους στο πρόγραμμα. 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Πιστοποιητικό υγείας του/των παιδιού/ παιδιών και προαθλητικό 

καρδιολογικό έλεγχο. 

 Το πλήρες κόστος συμμετοχής και σίτισης (εφόσον έχει επιλεγεί). 

 Υπογεγραμμένη δήλωση ενημέρωσης και συναίνεσης επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων (έγκριση ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της 

αίτησης). 

 

Ελλείψει κάποιου εκ των παραπάνω, υφίσταται το ενδεχόμενο να ανακληθεί η 

αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

 

Σας περιμένουμε στην Πολυτεχνειούπολη για άλλο ένα αξέχαστο καλοκαίρι!!! 

 

 


