ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριο̋ 2015

Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Κερατσινίου
Στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Κερατσινίου που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και
Σπετσών, λειτουργούν αυτή τη στιγμή προγράμματα ενηλίκων, εκμάθηση̋ παιδιών και
θεραπευτική̋ κολύμβηση̋. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίε̋
στη γραμματεία του Κολυμβητηρίου στο τηλέφωνο 2104005544, από Δευτέρα έω̋
Παρασκευή ώρε̋ 08:00-22:00 και Σάββατο ώρε̋ 08:00-16:00.
Δικαιολογητικά εγγραφή̋:
Παιδιά: Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου και δερματολόγου
Ενήλικε̋: Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου και δερματολόγου
Θεραπευτική Κολύμβηση: Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου, δερματολόγου και πιστοποίηση
αναπηρία̋ 67% και άνω, σε πάθηση που χρήζει θεραπευτική̋ κολύμβηση̋.
Αντίτιμο:
Εγγραφή: 10€
Μηνιαία συνδρομή ενηλίκων:
α) Τρει̋ (3) φορέ̋ την εβδομάδα à 15€/μήνα (η συνδρομή των 15€/μήνα για
ενήλικε̋ που κολυμπούν τρει̋ φορέ̋ την εβδομάδα, δεν επιδέχεται καμία έκπτωση
και δεν συνδυάζεται με άλλο πρόγραμμα, καθώ̋ είναι ήδη ιδιαίτερα χαμηλή)
β) Απεριόριστο ενηλίκων à 25€/μήνα (μία ώρα την ημέρα, όσε̋ ημέρε̋ επιθυμεί)
Μηνιαία συνδρομή για τμήματα εκμάθηση̋ παιδιών:
Τρει̋ φορέ̋ την εβδομάδα à 20€/μήνα
Μειωμένη συνδρομή:
Μειωμένη συνδρομή δικαιούνται μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο απεριόριστο
ενηλίκων (25€/μήνα) και ανήκουν σε μία από τι̋ παρακάτω κατηγορίε̋:
α) ΑΜΕΑ ≥67%, άνεργοι, φοιτητέ̋/στρατιώτε̋, παιδί ανέργου, υπάλληλοι Δήμου και
παιδιά αυτών à 15€/μήνα
β) Παιδί δύο ανέργων γονέων, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τα
8.000€ à 5€/μήνα
γ) Μαθητέ̋ υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ à 5€/μήνα
Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιο̋ σε κατηγορία μειωμένη̋ συνδρομή̋, είναι να
προσκομίσει το αντίστοιχο αποδεικτικό (πιστοποιητικό αναπηρία̋, κάρτα ανεργία̋,
φοιτητική/στρατιωτική ταυτότητα, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορία̋ κ.λπ.)
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Οικογενειακό πρόγραμμα:
Οι προσφορέ̋ σε αυτό το πρόγραμμα ισχύουν για μέλη του κολυμβητηρίου
εγγεγραμμένα στο απεριόριστο ενηλίκων (25€/μήνα) και ανήκουν σε μια από τι̋
παρακάτω κατηγορίε̋:
Ενιαία εγγραφή για δύο ή περισσότερα μέλη τη̋ ίδια̋ οικογένεια̋ à 15€
Συνδρομή για δύο μέλη τη̋ ίδια̋ οικογένεια̋ à 35€/μήνα
Συνδρομή για τρία μέλη τη̋ ίδια̋ οικογένεια̋ à 50€/μήνα
Συνδρομή για τέσσερα μέλη τη̋ ίδια̋ οικογένεια̋ à 60€/μήνα
Δωρεάν συμμετοχή:
Δωρεάν είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα τη̋ θεραπευτική̋ κολύμβηση̋.
Δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα του κολυμβητηρίου για ενήλικε̋ και παιδιά
μπορεί να ισχύσει μόνο μετά από εισήγηση τη̋ αρμόδια̋ κοινωνική̋ υπηρεσία̋ του
Δήμου μα̋, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Καλλιτεχνικά – Εκπαιδευτικά Τμήματα
Τον Δεκέμβριο θα λειτουργήσουν Καλλιτεχνικά – Εκπαιδευτικά Τμήματα στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα, για παιδιά και για ενήλικε̋. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξή̋:
Τμήματα Χορού (παιδιών – ενηλίκων):
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Κλασικό̋ χορό̋, Μοντέρνο̋ χορό̋/Τζαζ, Χιπ-Χοπ,
Σύγχρονο̋ χορό̋, Λάτιν, Ευρωπαϊκοί χοροί.
Μουσικά Τμήματα:
Κιθάρα (κλασική – ηλεκτρική), Μπουζούκι, Πιάνο, Λαούτο, Αρμόνιο, Μπαγλαμά̋,
Βιολί, Χάλκινα πνευστά, Κρουστά/Ντραμ̋, Σύγχρονο τραγούδι, Μουσική προπαιδεία,
Χορωδία, Ορχήστρα.
Εικαστικά Εργαστήρια:
Ζωγραφική παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, Σκίτσο – Κόμικ παιδιών και ενηλίκων,
Πηλό̋ – Κατασκευέ̋ παιδιών, Αγιογραφία ενηλίκων, Ψηφιδωτό ενηλίκων,
Ξυλογλυπτική ενηλίκων, Φωτογραφία ενηλίκων, Εικαστικέ̋ χειροτεχνίε̋ ενηλίκων
(π.χ. μάσκα, κόσμημα).
Τμήματα Θεάτρου – Κινηματογράφου:
Θεατρικό παιχνίδι παιδιών, Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων, Κατασκευή σκηνικών
ενηλίκων, Κινηματογράφο̋ ενηλίκων.
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Εγγραφέ̋ γίνονται στου̋ εξή̋ χώρου̋:
Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνη̋ Σαμαράκη̋», Μικρά̋ Ασία̋ 24 και Παπαναστασίου, Κερατσίνι,
τηλ. 2132074673
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», Εμμανουήλ Μπενάκη 70, Αμφιάλη, τηλ. 2104005555
Πολιτιστικό Κέντρο Ευγένεια̋, Πλάτωνο̋ και Βύρωνο̋, τηλ. 2104325710
Βιβλιοθήκη Δραπετσώνα̋, Αγωνιστών Πολυτεχνείου (τ. Δημαρχείο Δραπετσώνα̋), τηλ.
2132004097
ΚΕΚ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, Πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου», Σελεπίτσαρι, τηλ.
2104324501
Αντίτιμο για τα παραπάνω τμήματα:
Εγγραφή: Δωρεάν
Μηνιαία συνδρομή:
Καλλιτεχνικά τμήματα παιδιών

à 10€/μήνα

Καλλιτεχνικά τμήματα ενηλίκων

à 15€/μήνα

Τμήματα χορού

à 10€/μήνα

Τμήματα μουσική̋ (ατομικό μάθημα)

à 20€/μήνα

Μουσικοκινητική αγωγή

à 10€/μήνα

Μειωμένη συνδρομή:
Έκπτωση 30% για το δεύτερο παιδί τη̋ ίδια̋ οικογένεια̋ ή για πάνω από δύο άτομα
από την ίδια οικογένεια, για παιδί ανέργων γονέων και για ΑΜΕΑ με ≥67% αναπηρία.
Δωρεάν συμμετοχή:
Δωρεάν είναι η φοίτηση στα ομαδικά μαθήματα για παιδιά και ενήλικε̋ μετά από
εισήγηση τη̋ κοινωνική̋ υπηρεσία̋ του Δήμου μα̋.
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