
 

 
 

E-mail αποστολής αιτήσεων: gbox@cccc.gr                                                                                                                               
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «1, 2, 3… ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ»  

Παρακαλώ να συμπεριλάβετε εμένα και το παιδί μου στο εργαστήρι «1, 2, 3… Αρχίζει η Μουσική» που 

συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και το Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής για βρέφη 

και νήπια «Ευμουσία» τον Οκτώβριο του 2021 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΠΣΚΗ.  
 

Προσωπικά στοιχεία συμμετεχόντων  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΑΔΤ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  
Α. βρέφος (4 – 20 μηνών)   [  ] 

Β. νήπιο (20 μηνών – 3,5 ετών)  [  ] 

Γ. νήπιο (3,5 ετών – 5 ετών)    [  ] 

(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 
ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Α. Σάββατο                                                                    [  ] 
Β. Κυριακή                                                                                         [  ] 

(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Α. πολύτεκνος                                                               [  ] 

Β. ΑΜΕΑ                                                                         [  ]   

Γ. μονογονεϊκή οικογένεια                                         [  ] 
Δ. άνεργος                                                                     [  ] 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Ε-MAIL  
 

Όροι συμμετοχής 
Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι τα άνετα ρούχα και οι βαμβακερές 
κάλτσες, καθώς τόσο το παιδί όσο και ο ενήλικας συνοδός του συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
συναντήσεων χωρίς παπούτσια, αλλά όχι με γυμνά πόδια. 
Η συμμετοχή των συνοδών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προϋποθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νοσήσαντος. Πριν από την είσοδο οποιουδήποτε στον χώρο του ΠΣΚΗ, θα 
πραγματοποιείται θερμομέτρηση μετώπου από ειδικό θερμόμετρο χωρίς επαφή. Σημειώνεται ότι 
στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΠΣΚΗ δεν θα μπορούν να εισέλθουν άτομα που έχουν συμπτώματα 
έστω και απλού κρυολογήματος. Η χρήση μάσκας από τους ενήλικες και από τα παιδιά ηλικίας 4 – 5 
ετών είναι υποχρεωτική. 
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να προσέρχονται στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΠΣΚΗ όχι νωρίτερα 
από 5 λεπτά πριν από την έναρξη του μαθήματος και να εξέρχονται το αργότερο 5 λεπτά μετά τη 
λήξη του. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται χρόνος απαραίτητος για τον αερισμό της αίθουσας και 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συνωστισμού. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, παιδιά 
και συνοδοί μπορούν να παραμένουν στον υπαίθριο χώρο του ΠΣΚΗ.  
Δεν προβλέπεται δυνατότητα αναπλήρωσης μαθημάτων σε περίπτωση απουσιών, με υπαιτιότητα 


