Πεύκα, 03/07/2019
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ύστερα από ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων
των Συλλόγων Γονέων του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου, οι δύο
Σύλλογοι, ενόψει του νέου σχολικού έτους 2019-2020, θα συνεργαστούν με το
βιβλιοπωλείο «SUBLIME» (Λεωφόρος Παπανικολάου 86Α, Πεύκα, τηλ. 2310 676085) και το
κατάστημα μουσικών οργάνων «Ριχάρδος» (Παπαναστασίου 76 – τηλ. 2310 930100,
Θεσσαλονίκη). Συγκεκριμένα για το βιβλιοπωλείο SUBLIME οι εκπτώσεις για τα βιβλία
οργανισμού, βοηθήματα καθώς και τα απαραίτητα για το μάθημα της μουσικής είναι 10%,
ξενόγλωσσα από 5% έως 15% βιβλία από 10% έως 50%, παιχνίδια 10% έως 15%, υλικά
εικαστικών και χαρτικά 15%.
Όπως γνωρίζετε, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αλλά και στη διάρκειά της, υπάρχουν
συγκεκριμένες ανάγκες για αγορά βιβλίων, γραφικής ύλης ή μουσικών οργάνων. Για να
μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος αυτής της αγοράς και να πετύχουμε, πραγματικά,
καλύτερες τιμές και καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση, θα πρέπει να δηλώσουμε
συγκεκριμένο αριθμό παραγγελιών στα δύο συνεργαζόμενα καταστήματα. Πέρα από την
αρχική παραγγελία, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε κάθε
επίσκεψή μας.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις εκπτώσεις αυτές, θα πρέπει να το δηλώσετε στην
επισυναπτόμενη αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή/συνδρομή στους
Συλλόγους Γονέων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» (κόστος εγγραφής/συνδρομής: 15€ ετησίως)
και η παραλαβή της κάρτας μέλους του Συλλόγου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η εγγραφή/συνδρομή στον Σύλλογο και η παράδοση
της Αίτησης Εκπτωτικής Κάρτας μπορούν να γίνονται στη γραμματεία της Διεύθυνσης του
Κολεγίου, στην κ. Ελενα Χριστοφόρου για το Γυμνάσιο – Λύκειο, στη Γραμματεία του
Δημοτικού, στην κ. Βίκυ Μπαμίδου για το Δημοτικό και στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου,
κ. Μαριάννα Πραβητιανού για το Νηπιαγωγείο.
Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύονται οι γονείς, ώστε να επιλέξουν υποχρεωτικά κάποιο
από τα παραπάνω καταστήματα, με τα οποία συνεργάζονται οι Σύλλογοι Γονέων, ή να
προμηθευτούν μια τέτοια κάρτα.
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