Youth school
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Τοποθεσία
Θα συναντηθούμε στο άλσος Καλλιφύτου. Αυτός είναι ο χώρος που θα λάβουν μέρος τα
μαθήματα Youth School. Απέχει 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από την πόλη της Δράμας με
κατεύθυνση προς το χωριό Ταξιάρχες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο εύρεσης του σημείου συνάντησης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Πρωινό µάθηµα
Το μάθημα διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο, ξεκινώντας από τις 12:00 και τελειώνει στις
13:15. Ωστόσο, σημειώστε αν θα μπορούσατε να έρθετε δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα στις
11:45 για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει.
Εξοπλισµός
Απαιτείται κράνος και γάντια ποδηλασίας. Τα αδιάβροχα ρούχα είναι επίσης απαραίτητα
καθώς ο καιρός είναι μεταβαλλόμενος. Θα προτιμούσαμε τα παιδιά να μην φορούν κράνη με
πλήρη πρόσωπο, ώστε να μπορούν να ακούνε τους προπονητές μας καθαρά κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατο του παιδιού σας είναι σε καλή κατάσταση. Για περαιτέρω
πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα ή θα μπορούσαμε να σας
συμβουλέψουμε εμείς.
Το παιδί σας θα είναι έξω στο δάσος για όλη τη διάρκεια του μαθήματος, οπότε η ανάγκη
ενός μικρού πακέτου ανεφοδιασμού είναι απαραίτητο. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας διαθέτει
σνακ και νερό για το διάλειμμα. Οι προπονητές Youth School θα έχουν εφεδρικές σαμπρέλες,
αλλά ωστόσο καλό θα ήταν να διαθέτετε εσείς την προσωπική σας. Όλα τα υπόλοιπα
εργαλεία τα διαθέτουμε εμείς σε περίπτωση μηχανικού προβλήματος που μπορεί να
επιλυθεί εκείνη την ώρα.
Ακύρωση λόγω καιρού
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο καιρός θεωρείται επικίνδυνος από τον προπονητή του Youth
School και πρέπει να αναβάλουμε το μάθημα σας, θα σας προσφερθεί άλλη κατάλληλη
ημερομηνία. Εάν συμβεί αυτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δώσει.

Ανυπομονούμε να σας δούμε σύντομα.
Η ομάδα του Kalifitos Trail Park

Email: info@kalifitostrailpark.com

Τηλέφωνα: 694 5818455 (Λευτέρης)
697 8991620 (Παναγιώτης)

