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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γενικές Παρατηρήσεις




Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο e-mail που θα εισάγετε καθώς θα το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά για να επικοινωνούμε μαζί σου.
Πριν ξεκινήσετε με την αίτηση βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή φωτογραφία. Αφού το κάνετε, ξεκινήστε με την αίτηση προσθέτοντας την φωτογραφία
σας. Φροντίστε η φωτογραφία να είναι φωτεινή, καθαρή και αντιπροσωπευτική και σύμφωνη με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Έπειτα
συνεχίστε με τα υπόλοιπα πεδία.
Συμπληρώστε την αίτηση με ΠΡΟΣΟΧΗ καθώς αφού πατήσετε αποστολή δε θα μπορέσετε να κάνετε διορθώσεις.
ΠΕΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Ονοματεπώνυμο

Συμπληρώνω το επίσημο ονοματεπώνυμο μου όπως αναγράφεται
στην ταυτότητα

Βασιλειάδου Αικατερίνη

Βασιλειάδου
Κατερίνα

Ημερομηνία γέννησης

Συμπληρώνω την ημερομηνία γέννησής μου

11/07/2000

11 Ιουνίου 2000

Όνομα πατέρα

Συμπληρώνω το επίσημο όνομα του πατέρα μου όπως αναγράφεται
στην ταυτότητα

Βασίλειος

Λάκης

Ονοματεπώνυμο μητέρας

Συμπληρώνω το επίσημο ονοματεπώνυμο της μητέρας μου όπως
αναγράφεται στην ταυτότητα

Γρηγοριάδου Αναστασία

Γρηγοριάδου Σια

Εθνικότητα

Επιλέγω από τη λίστα

Άλλο

Αν έχω επιλέξω παραπάνω την επιλογή ΑΛΛΟ, γράφω στο πεδίο αυτό
την εθνικότητά μου

Βουλγαρική

Βούλγαρος

Διεύθυνση

Γράφω τη διεύθυνση κατοικίας μου

Μάρκου Μπότσαρη 156

Περιοχή

Η περιοχή στην οποία μένω

Φάληρο

Πόλη

Επιλέγω την πόλη μου από τη λίστα

-

-

ΤΚ

Ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσής μου

-

-

Τηλέφωνο σπιτιού

Μαζί με τον κωδικό πόλης

2310828686

828686
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Κινητό τηλέφωνο

Το δικό σου τηλέφωνο!

6922222222

2310828686

Τηλ. Γονιού

Το κινητό τηλέφωνο του ενός από τους 2

-

-

Το τηλέφωνο είναι:

Επιλέγω μια από τις 2 επιλογές: 1) Μητέρας 2)Πατέρα

-

-

Email

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να βάλετε το προσωπικό σας email

-

-

Facebook

Το όνομά μου στο facebook

Savvio Mouse

ΠΕΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

Τάξη ή έτος φοίτησης

Γράφω την τάξη ή το έτος στο οποίο φοιτώ. Αν έχω τελειώσει γράφω Γ’ λυκείου, Α’ έτος κ.λπ.
Απόφοιτος/η

Σχολείο ή Σχολή

Το ίδρυμα στο οποίο φοιτώ

27Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΛΑΘΟΣ
1ο
Οικονομικό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΠΘ
Ξένη γλώσσα

Επιλέγω τη γλώσσα που μιλώ από τη λίστα

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ξένη γλώσσα 1 επίπεδο

Επιλέγω το επίπεδο από τη λίστα

Β2

Χρόνια εμπειρίας ως
κατασκηνωτής

Επιλέγω το σωστό αριθμό. Κατασκηνωτής σε οποιαδήποτε
κατασκήνωση.
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Κατασκήνωση χρονιές (Χρόνια
εμπειρίας ως κατασκηνωτής)

Σε ποιες κατασκηνώσεις και ποιες χρονιές έχω πάει. Ως κατασκηνωτής
μόνο, όχι ως οτιδήποτε άλλο

Skouras camp(2015-2017),
Kindercamp (2018)

Skouras camp (2
χρονιές)

Χρόνια εμπειρίας ως προσωπικό

Επιλέγω το σωστό αριθμό. Προσωπικό σε οποιαδήποτε κατασκήνωση. 3
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Κατασκήνωση χρονιές (Χρόνια
εμπειρίας ως προσωπικό)

Σε ποιες κατασκηνώσεις και ποιες χρονιές έχω πάει ως Προσωπικό.

Skouras camp(2015-2017),
Kindercamp (2018)

Skouras camp (2
χρονιές)

Έχεις υπάρξει προσωπικό της
κατασκήνωσής μας;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

-
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Έχεις αδερφό ή αδερφή στην
κατασκήνωσή μας;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

-

Όνομα και ηλικία
αδερφού/αδερφής

Αν έχω αδέρφια που έρχονται στην κατασκήνωση είτε ως
κατασκηνωτές είτε ως ομαδάρχες

Γεωργία (15 ετών),Θεοφάνης
(10 ετών)

Γωγώ (15 ετών),
Φάνης (10 ετών)

Ασχολείσαι με κάποιο
άθλημα/δραστηριότητα;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

-

Με ποιο άθλημα/δραστηριότητα; Αναφέρω οποιαδήποτε δραστηριότητα με την οποία ασχολούμαι αυτή

τη στιγμή ή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια στο παρελθόν αλλά έχω
προσωρινά διακόψει.

Ποδόσφαιρο, Τοξοβολία,
Ζωγραφική, Θεατρικό
εργαστήρι, Φωνητική

Ανήκεις σε κάποιον αθλητικό
σύλλογο/ομάδα;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

-

Σε ποιον αθλητικό
σύλλογο/ομάδα;

Εάν είμαι ενεργό μέλος κάποιου συλλόγου ή ομάδας αυτή τη στιγμή

Α.Σ. Αρίων Σταυρούπολης,

-

Ιατρικά προβλήματα/ Διατροφικές
ιδιαιτερότητες/ Γενικές
ιδιαιτερότητες

Συμπληρώνω οποιαδήποτε αλλεργία ή ιδιαιτερότητα είναι άξια
αναφοράς

Θεατρική ομάδα Dream

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Δήλωσε όσα διαστήματα θέλεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1-8 δείχνοντάς μας έτσι την προτίμησή σου.

Χορτοφάγος, Αλλεργία στο
χλώριο, Μειωμένη κινητικότητα
λόγω επέμβασης στο γόνατο

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε επιλέξει 5
διαστήματα και τα έχουμε αριθμήσει με βάση
τις προτιμήσεις μας.

1 (το πρώτο σε προτίμηση) έως 8 (το τελευταίο) Δε χρειάζεται να τα επιλέξεις όλα.
Περίοδος 22 ημερώ ν
Α. 22.06 – 14.07
Β. 14.07 – 05.08
Γ. 05.08 – 27.08

Περίοδος 15 ημερώ ν
1. 14.06 – 30.06
1
5
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2. 30.06 – 14.07
3. 14.07 – 28.07
4. 05.08 – 19.08

2

5. 19.08 – 02.09

3

-

Άλλο διάστημα/Παρατηρήσεις:
Αν δεν σας βολεύει κάποιο από τα παρακάτω σταθερά διαστήματα,
γράψτε μόνοι σας τις μέρες που σας βολεύουν.
Π.χ. Είμαι διαθέσιμη από 12.06
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
Α. ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΠΕΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Ήσουν κατασκηνωτής μας την
προηγούμενη χρονιά;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

Αν ναι, σημείωσε:
Περίοδος/Πτέρυγα/Όνομα
Κοινοτάρχη/Σπιτάκι

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με τις κωδικοποιήσεις

ΓΠ/ΠΕΥΚ/Αποστόλου
Γιάννης/21

Ήσουν προσωπικό μας την
προηγούμενη χρονιά;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

Περίοδος/πτέρυγα/Όνομα κοινοτάρχη/
το σπιτάκι σου (αν ήσουν ομαδάρχης)

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με τις κωδικοποιήσεις

ΓΠ/ΠΕΥΚ/Αποστόλου
Γιάννης/21

Περίοδος /πόστο (αν ήσουν στέλεχος)

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με τις κωδικοποιήσεις

ΒΠ/Στέλεχος- Τραπεζαρία

1. Έχεις κάποιον φίλο/φίλη που θα
κάνει αίτηση στο τρέχον έτος;

Αν ναι ανέφερε ονοματεπώνυμα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΦΗ

Α. ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ

Βάζω σε σειρά προτίμησης τις 2 θέσεις, σημειώνοντας τον αριθμό 1 και
2 αντίστοιχα στο κάθε κουτάκι

Β.ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Γράψτε τα ονόματα όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα

-

-

Επιλέξτε ηλικίες :

Για να επιλέξω περισσότερες από μία επιλογές πρέπει να έχω πατημένο
το Ctrl (Πλήκτρο Control) όταν κλικάρω πάνω στις επιλογές

-

-

Επιλέξτε θέσεις :

Για να επιλέξω περισσότερες από μία επιλογές πρέπει να έχω πατημένο
το Ctrl (Πλήκτρο Control) όταν κλικάρω πάνω στις επιλογές

-

-

Θα ήθελες να είσαι ομαδάρχης σε
παιδιά από το εξωτερικό;

Επιλέγω Ναι ή Όχι

-

-
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Απαντώ στις ερωτήσεις με βάση τη θέση που έχω ορίσει ως πρώτη
επιλογή.

Ερωτήσεις

Πίνακας κωδικοποίησης περιόδων
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2018: Για 22 μέρες ->ΑΠ, ΒΠ, ΓΠ Για 15μέρες:\-> Α15, Β15, Γ15, Δ15, Ε15, ΣΤ15
Α15-> 17.06 - 01.07.2018
Β15-> 01.07 - 15.07.2018
Γ15-> 15.07 - 30.07.2018
Ε15-> 06.08 - 20.08.2018
Ζ15-> 20.08 - 03.09.2018
ΠΤΕΡΥΓΕΣ: ΠΑΝ (Πανόραμα) ή ΠΕΥΚ (Πευκόραμα) ή ΑΘΛ (Αθλόραμα) ή ΞΥΛ (Ξυλόραμα) ή ή VI (Village), ΚΕΝΤ (Κεντρόραμα)]

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία όσον αφορά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ την
υποβάλετε,
Skouras team

