
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 38, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 60 133 

23510 23475 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 

 ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, 60 063 

23520 31206  
 «Γνωρίζοντας τον Θεό σε βάθος» www.azbiblecenter.gr 

 info@azbiblecenter.gr 

 
 

 

 

 

 

 ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΓΟΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ» 

  ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 
    

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………..………….. 

Κάτοικος ……………………………..………….. 

Διεύθυνση (πλήρης) ……………………………………………………………… 

Τηλέφωνο (και κινητό) ………………………………...………. 

E-mail ………………………………………… 

Τοπική Εκκλησία ………………………………………… 
 
 

*** Για καλύτερη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε να αναφέρετε ΚΑΙ την δεύτερη 

προτίμησή σας, με σημείωμα, στη δεύτερη σελίδα. *** 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  
ΞΕΝΩΝΑ – ΛΥΟΜΕΝΩΝ* 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

Σύνολο 

ατόμων ΟΡΟΦΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΟΒΙΛΑ ΚΙΒΩΤΟ 

        

  1ος 2ος 3ος ΜΕ Α/C ΜΕ Α/C ΜΕ Α/C 
1 1/6 - 20/7 *        

1η        

 
               

2η        

 
               

3η        

 
               

        

Άλλες 

ημερομηνίες        

* Για την 1η περίοδο υπάρχουν ειδικές χρεώσεις (50% έκπτωση) 

* Τα δωμάτια έχουν 4 κλίνες. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των κλινών η φιλοξενία των ατόμων.  

http://www.azbiblecenter.gr/


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ, ΚΙΒΩΤΟΥ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΩΝ 

 
• Ο υπεύθυνος του ξενώνα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να προσφέρει τις καλύτερες 

υπηρεσίες στο χώρο της κατασκήνωσης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση που επιθυμείτε 

κάποιο δωμάτιο που είναι κατειλημμένο, θα μπείτε σε λίστα αναμονής σε περίπτωση ακύρωσης αλλιώς 

περνάτε αυτόματα στη δεύτερη επιλογή σας. Σε περίπτωση που και αυτό είναι κατειλημμένο θα σας 

καλέσουμε για να διευθετήσουμε το θέμα σας. 

• Οι δηλώσεις είναι έγκυρες μόνον όταν υποβάλλονται εμπρόθεσμα και έχει γίνει κατάθεση προκαταβολής 

(30%) στο τραπεζικό λογαριασμό του βιβλικού κέντρου. 

• Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Βιβλικού Κέντρου στο τηλέφωνο :  

 23520 31206 Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-16:00 

• Η απόφαση για κράτηση του χώρου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του κέντρου. 

• Για το Βιβλικό Συνέδριο απευθυνθείτε στη Γραμματεία της εκκλησίας 23510 -23475 και στο site του 

Βιβλικού Συνεδρίου. 

• Οι αιτήσεις αφορούν μόνον τον άμεσα ενδιαφερόμενο και όχι τρίτους (φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα) 

• Δεν παρέχονται μαγειρικά σκεύη ή κλινοσκεπάσματα. 

• Το δωμάτιο παραδίδεται καθαρό και τακτοποιημένο κατά την αποχώρησή σας. 

• Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 16:30 και παραδίδονται στις 10:00. 

• Οι ώρες κοινής ησυχίας τηρούνται αυστηρά 14:30 - 16:30 και 23:30 - 07:30. 

• Η παρακολούθηση των πρωινών μαθημάτων (10:00 με 11:00) είναι υποχρεωτική για όλους. 

• Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο χώρο της κατασκήνωσης μόνο με μαγιό. 

• Όσοι επιθυμούν κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, υπάρχει έξτρα χρέωση για κάθε σετ 2 ευρώ. (α. 

σεντόνια με μαξιλαροθήκη, β. πετσέτες, γ. κουβέρτα) 

• Εάν επιθυμείτε καθημερινή καθαριότητα στο δωμάτιό σας από το προσωπικό του ξενώνα, 

παρακαλείσθε να το δηλώσετε με την άφιξή σας καθώς υπάρχει έξτρα χρέωση (5 ευρώ/ημέρα) 

• Εάν επιθυμείτε γεύμα/δείπνο μπορείτε να το δηλώσετε στο κυλικείο μία μέρα πριν και να 

παραλάβετε από εκεί, το γεύμα στις 13:30 και το δείπνο στις 20:00 (μενού και τιμοκατάλογος 

υπάρχει στο κυλικείο). 

• Σε κάθε δωμάτιο αντιστοιχεί μόνο μια θέση στο πάρκινγκ. 

• Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παρκάρουν εντός της κατασκήνωσης. 

• Η κεντρική πύλη είναι καθημερινά ανοιχτή 07:30 με 23:30. 

• Για πληροφορίες επικοινωνήστε ΜΟΝΟ με τον υπεύθυνο του βιβλικού κέντρου (2352031206). 

 

Δηλώνω ότι γνωρίζω το νέο κανονισμό λειτουργίας του Βιβλικού Κέντρου, τον αποδέχομαι ανεπιφύλακτα-

προσωπικά και όλα τα μέλη  της οικογένειας μου- και επιθυμώ να μου παραχωρήσετε δωμάτιο/λυόμενο ή 

χώρο για το τροχόσπιτο, σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση/δήλωση. 

 

 

Κατερίνη  ………../…………/2021 

 

 

Ο Αιτών/Δηλών 

 

 

………………………………………. 

 
 



Ιδιαιτερότητες: 
 

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………. 
Χρησιμοποιήστε αυτό τον χώρο για «Ιδιαιτερότητες» / «παρακλήσεις»,  

/ «πληροφορίες» για ενημέρωση της επιτροπής 

πχ. Άτομα φυσικώς αδύνατα, υπερήλικα, κλπ, 
 
 
 
 

 

Η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική. Παρακαλούμε δηλώστε 

σωστά τα στοιχεία αυτά, γιατί θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον ποιμένα της τοπικής 

σας εκκλησίας.  
====================================================================== 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Ο υπογεγραμμένος………………………………………………… βεβαιώνω ότι ο δηλών  
…………………………………………………………. είναι μέλος  της  Εκκλησιαστικής 
μας  κοινότητας  και προτείνουμε την παραμονή του στο Βιβλικό Κέντρο. 

Πόλη ………………… 

Εκκλησία 

………………………………………………………  
        

Υπογραφή Ποιμένα ………………………….. Τηλέφωνο Ποιμένα ……………….. 
          


