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Πληροφορίες για το 27o Παιδικό Συνέδριο
Σάββατο 21 Απριλίου 2018
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.
Το συνέδριο διοργανώνεται ειδικά για τα παιδιά των Κυριακών
σχολείων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά είναι ευπρόσδεκτα και
παιδιά του συγγενικού και φιλικού σας περιβάλλοντος, εφόσον
έχει δοθεί η συγκατάθεση των γονιών τους. Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στο Χριστιανικό Κέντρο “Ελπίδα”, στο
Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Ξεκινούμε στις 10:00 και τελειώνουμε
στις 17:00. Το πρόγραμμα θα είναι ποικίλο και θα
περιλαμβάνει: Βιβλικό μάθημα, κουίζ, εκμάθηση εδαφίου,
ύμνους, οργανωμένα παιχνίδια, φαγητό και άλλες εκπλήξεις.
Δηλώστε
συμμετοχή
μέχρι
18
Απριλίου
2018
συμπληρώνοντας μια λίστα με τα ονόματα των παιδιών και των
συνοδών που πρόκειται να έρθουν, την τάξη και την ηλικία
τους, και τηλεφωνήστε στο 2310 305515.
Το κόστος συμμετοχής είναι 5 Ευρώ για κάθε παιδί και
συνοδό. Το οικονομικό δεν θέλουμε να γίνει εμπόδιο για
κανένα παιδί που θέλει να συμμετέχει. Αν μπορείτε,
παρακαλούμε να καλύψετε ως εκκλησία τα έξοδα κάποιων
παιδιών που δε μπορούν να πληρώσουν. Θα υπάρχει
μεσημεριανό φαγητό και διάφορα κεράσματα. Θα είναι καλό τα
παιδιά να είναι ντυμένα πρόχειρα, με άνετα ρούχα και ίσως μια
δεύτερη αλλαξιά σε περίπτωση που ιδρώσουν ή βραχούν.
Για την εξυπηρέτηση των μικρών μας φίλων θα υπάρξει
πούλμαν το οποίο θα ξεκινήσει στις 9:15 από την Εγνατία με
Αριστοτέλους (απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου στην
πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς την πόλη). Θα κάνει
μία στάση απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
(Κων/πόλεως με Φλέμινγκ) στις 9:25 και άλλη μία στάση στην
περιοχή Βούλγαρη (Κων/νου Καραμανλή με Βούλγαρη γωνία)
στις 9:30. Το πούλμαν θ’ αφήσει τα παιδιά στο ίδιο μέρος στις
5:30 με 5:45 το απόγευμα. Παρακαλούνται οι γονείς να
έρθουν στην ώρα τους.
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να είναι δημιουργικά
συμμετέχοντας στον διαγωνισμό του συνεδρίου. Μπορούν να
γράψουν ένα ποίημα, να τραγουδήσουν έναν ύμνο, να παίξουν
ένα σκετσάκι ή να ετοιμάσουν ένα κολλάζ με εικόνες, πάνω
στο
θέμα
του
συνεδρίου:
«Ο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ».
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