
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 66, 2600 Κλήρου, Λευκωσία 

 

Κυριακή, 23/5/2021 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 
 
Θέμα:  Φωτογράφιση παιδιών Στ τάξης 
 
Σας πληροφορούμε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων έχει μεριμνήσει να υπάρχει φωτογράφος από τo στούντιο 
«ΦΩΤΟΧΡΩΜΑΤΑ» για την καθιερωμένη τελική αναμνηστική φωτογράφιση των παιδιών καθώς και για την 
τελετή αποφοίτησης. 

➢ Ομαδική Φωτογράφιση  

Η ομαδική φωτογράφιση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 24/5/2021.  Στη φωτογράφιση για τα παιδιά της 
Στ τάξης μόνο, εκτός από την ομαδική φωτογραφία της τάξης, έχει συμφωνηθεί με τη φωτογράφο όπως 
βγει και ατομική φωτογραφία για κάθε παιδί καθώς και ακόμη 2-3 φωτογραφίες οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν στο λεύκωμα το οποίο ο Σύνδεσμος Γονέων θα δώσει ως δώρο αποφοίτησης στα παιδιά.   
Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα πακέτα προσφοράς από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε:   
 

Πακέτο Α 1 ομαδική 15x20 
2 ατομικές (πανομοιότυπες) 
 

€5.00 

Πακέτο Β 1 ομαδική 20x30 
3 ατομικές (πανομοιότυπες) 
 

€10.00 

 

• Κάθε φωτογραφία 15x20 (εκτός των πιο πάνω πακέτων)  €2.00 

• Κάθε φωτογραφία 20x30 (εκτός των πιο πάνω πακέτων)  €4.00 
 

➢ Τελετή Αποφοίτησης 

Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου μας, που θα γίνει την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 στο προαύλιο του 
σχολείου, θα υπάρχει φωτογράφος για “DVD” και φωτογραφίες. Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα πακέτα 
προσφοράς από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε: 

• Φωτογραφίες, μεγέθους 15Χ20,  €1,50 η μία 

• "DVD” προς €10 

• Πακέτο: 4 φωτογραφίες μεγέθους 15Χ20 και 1 DVD €15 

Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε το DVD υπάρχει μια ελάχιστη παραγγελία 20 DVDs που θα πρέπει να 
ικανοποιηθεί.  Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα διατεθούν τα 20 DVDs παρακαλώ όπως όσοι 
θέλετε να παραγγείλετε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε μέχρι τη Δευτέρα, 31/05/2021 (όχι 
αργότερα) την παραγγελία σας με το αντίστοιχο ποσό.  Αν  η ελάχιστη παραγγελία δεν ικανοποιηθεί, το 
αντίστοιχο ποσό θα σας επιστραφεί και θα ενημερωθείτε κατάλληλα για να μπορέσετε να 
προγραμματιστείτε.  Τόσο οι φωτογραφίες όσο και το DVD προπληρώνονται. 
 
Για τα δείγματα των φωτογραφιών θα ενημερωθείτε με μήνυμα (SMS) μόλις θα είναι έτοιμα και θα σας 
δοθούν τα στοιχεία της φωτογράφου για να κλείσετε το ραντεβού σας για να παραγγείλετε τις φωτογραφίες 
και να παραλάβετε την παραγγελία σας. 
 
Σας ενημερώνουμε επίσης, για τον καλύτερο προγραμματισμό σας, ότι τα αρχεία της τελετής αποφοίτησης 
θα βρίσκονται στο στούντιο μέχρι και ένα μήνα μετά την εκδήλωση.   
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων 

 
 
 

Ακολουθεί το έντυπο παραγγελίας 
 
 
 



Προς: Σύνδεσμο Γονέων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κλήρου 
 

 
Δήλωση παραγγελίας Φωτογραφιών και DVD (ομαδική φωτογράφιση και τελετή αποφοίτησης) 

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………. γονιός / κηδεμόνας του/της 

μαθητή/τριας …………………………………………………………………………. εσωκλείω το ποσό των      

€ …….….  για προ-παραγγελία των φωτογραφιών της Στ τάξης και/ή DVD της τελετής αποφοίτησης. 

 

Παραγγελία (σημειώστε με √ αναλόγως): 

 

Ομαδική φωτογράφιση τάξης – 24/05/2021 

   Ποσότητα 

Πακέτο Α 1 ομαδική 15x20 
2 ατομικές (πανομοιότυπες) 
 

€5.00  

Πακέτο Β 1 ομαδική 20x30 
3 ατομικές (πανομοιότυπες) 
 

€10.00  

Φωτογραφία 15x20 €2.00 
 

Φωτογραφία 20x30 €4.00 
 

Συνολικό ποσό (€): 
 

 

Τελετή αποφοίτησης – 08/06/2021 

  Ποσότητα 

DVD  €10.00  

Φωτογραφίες 15x20 €1.50 η μία  

Πακέτο: 4 Φωτογραφίες 15x20 και 1 DVD €15.00  

 

Αντιλαμβάνομαι ότι, αν η ελάχιστη παραγγελία που ζητά η φωτογράφος για DVD δεν ικανοποιηθεί, το ποσό 

θα μου επιστραφεί και δεν θα γίνει βιντεοσκόπηση της τελετής αποφοίτησης. 

Επιπρόσθετες φωτογραφίες, θα μπορέσετε να παραγγείλετε όταν θα περάσετε από την φωτογράφο για να 

διαλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε. 

Για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων δίνω τη συγκατάθεση μου για βιντεοσκόπηση και 

φωτογράφιση του παιδιού μου και αντιλαμβάνομαι ότι τα αρχεία της τελετής αποφοίτησης θα 

διατηρούνται για περίοδο ενός μηνός μετά την εκδήλωση στο στούντιο της φωτογράφου.  Με την πάροδο 

της περιόδου αυτής, τα αρχεία θα διαγραφούν.  

 

Υπογραφή Γονιού/Κηδεμόνα: …………………………………………………………………    

Όνομα Γονιού / Κηδεμόνα: ………………………………………………………………… 

Ημερ.: ……………………. 


