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Greek School of Ayia Triada Birmingham 

 
 

Magnet Center, Park Approach, B23 7SJ, Erdington 

 

Monday, 28th March 2022 
 

Dear Parent,  
As part of curriculum enrichment, our school will be visiting LEGOLAND WINSOR on 18th JUNE 2022. The total cost of the 
trip is £38. 
 

Itinerary of the Day 

Departure time: 8:30 from our Erdington Branch  

Stop: midway around 9:30 at Services for toilet and 20 minutes  

Arrival time to Legoland:  around 10:30 

Entry to the Park: around 11:00 

Break and Meeting for Lunch: 12:30-13:30 

Meeting and Preparation for Departure for return to school: 16:00 

Actual Departure Time: 17:00 

 

Arrival at school: around 18:30 we will be providing live updates (on the day) through email and Facebook page for any 

changes to this plan especially for changes in arrival time on returning back to school. There are many activities in the park 

for the children to do including water activities, therefore please provide appropriate clothing and perhaps spare clothes to 

change just in case your child has an accident or gets wet (particularly for Nursery/ Year 1).  

Travel Sickness/ Allergies/ Other Medical conditions  
If your child suffers with travel sickness, please ensure they have the appropriate medication and a signed letter with 
instructions stating the time of their dose before the return journey. If your child has any allergies that may cause an issue 
at the time of travelling and the school is not aware of this, please see your child’s class teacher to discuss them. 
Additionally if your child is suffering from any medical issue which we need to be aware of please add all up to date 
information on the form under the Medical information.  
Parents attendance:  We have limited number of places for parents of Nursery, Year 1 and Year 2 for attendance in the trip 
should they wish. The cost is the same. These places are maximum 15 and they will be offered on first come first served 
basis. 
Cost: Cost for the trip is £38 per person, 
Discounts: no discounts for sibblings or for disable as the price is already discounted 
Free Carers Entry: We have been provided with 2 carer free entries. This only applies for the park Entry. Coach cost for free 
carer entry is £15 per person. Eligibility for Free carer entry: Blue Badge Holders, Disability Living Allowance Carer 
Confirmation Letter 
Paying for the trip: Please note that we will only confirm places which are paid on the same day with completing the form.  

Refund: Should you wish to attend you must book and pay in advance. No refunds in case of cancellations, no 
turn ups, or for latecomers who missed the trip for any reason although they booked and paid. No confirmation 
of booking will be made unless full payment is received. 
School Account: Account: Greek School of Ayia Triada, Sort Code: 40-44-02, Account No: 51855417, Branch Identifier: 
MIDLGB2158V 
Deadline for Completing form for the trip 25th May 2022. Please complete this form for each person participating 
separately. 
 

Dr S Tryfonos                     Mrs K Jordanou 

Headteacher                       Chair Management Boa 

 

 

 

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 

Please follow the link below or scan the QR code to complete 

your permission to participate form: 

https://forms.office.com/r/B2ePzmYEU0 

 

http://www.greeksat.org.uk/
https://forms.office.com/r/B2ePzmYEU0
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Αγαπητοί γονείς,  

Ως αποτέλεσμα των στόχων μας ως ελληνικό παροικιακό σχολείο και την προσπάθεια μας για ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων των παιδιών, των γονέων του σχολείου μας, έχουμε προγραμματίσει σχολική εκδρομή για το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Η σχολική εκδρομή μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022. Η εκδρομή είναι ανοικτή προς όλα τα 

παιδιά του σχολείου μας και τους για αριθμό γονέων που επιθυμεί να συμμετέχει. 

 

Το πρόγραμμα της μέρας 

Ώρα αναχώρησης: 8:30 από το σχολείο μας στο Erdington 

Στάση: Θα σταματήσουμε στις υπηρεσίες στις 9:30  

Ώρα άφιξης στη Legoland: περίπου στις 10:30 

Είσοδος στο Πάρκο: περίπου στις 11:00 

Διάλειμμα και συνάντηση για γεύμα: 12:30-13:30 

Συνάντηση και Προετοιμασία Αναχώρησης για επιστροφή στο σχολείο: 16:00 

Αναχώρηση: 17:00 

 

Άφιξη στο σχολείο: γύρω στις 18:30 θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για την άφιξη(την ημέρα) μέσω email και σελίδας 

Facebook για τυχόν αλλαγές σε αυτό το πρόγραμμα, ειδικά για αλλαγές στην ώρα άφιξης κατά την επιστροφή στο 

σχολείο.  

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στο πάρκο για να κάνουν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που 

έχουν να κάνουν με νερό, επομένως αν μπορείτε βάλτε στη τσάντα των παιδιών  αδιάβροχο και μια αλλαξιά ρούχα σε 

περίπτωση που το παιδί σας λερωθεί ή βραχεί (ιδιαίτερα για το Νηπιαγωγείο/Α΄τάξη). 

Ναυτία ταξιδίου/ Αλλεργίες/ Άλλο Ιατρικό Πρόβλημα 

Εάν το παιδί σας πάσχει από ναυτία ταξιδίου, βεβαιωθείτε ότι έχει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και μια 

υπογεγραμμένη επιστολή με οδηγίες για το πως πρέπει να χορηγηθεί από το ταξίδι της επιστροφής. Εάν το παιδί σας έχει 

οποιεσδήποτε αλλεργίες που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα κατά τη στιγμή του ταξιδιού και το σχολείο δεν το 

γνωρίζει αυτό, ενημερώστε τον δάσκαλο της τάξης του παιδιού σχετικά. Επιπλέον, εάν το παιδί σας πάσχει από 

οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα για το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, προσθέστε όλες τις ενημερωμένες πληροφορίες στη 

φόρμα κάτω από το Σημείο Ιατρικές Πληροφορίες. 

Συμμετοχή γονέων: Έχουμε περιορισμένο αριθμό θέσεων για γονείς παιδιών του νηπιαγωγείου και της Α τάξης για 

συμμετοχή στο ταξίδι εάν το επιθυμούν. Το κόστος είναι το ίδιο. Αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες σε 15 και θα 

προσφερθούν με σειρά προτεραιότητας. 

Κόστος: Το κόστος για το ταξίδι είναι 38 £ ανά άτομο, 

Έκπτωση: Δεν θα γίνει έκπτωση για αδέρφια ή για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς η τιμή είναι ήδη μειωμένη 

Δωρεάν είσοδος φροντιστών: Μας έχουν παρασχεθεί 2 συμμετοχές για άτομα που είναι carers σε παιδιά με Ειδικές 

Ανάγκες. Αυτό ισχύει μόνο για την είσοδο στο πάρκο. Οι Carers στους οποίους θα δοθεί το δωρεάν εισιτήριο για το πάρκο 

θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος του λεωφορείου που είναι £15 ανά άτομο. Επιλεξιμότητα για δωρεάν είσοδο Carer: 

σε κατόχους Blue Badge και επιπλέον με παρουσίαση επιστολής επιβεβαίωσης carer και επίδομα αναπηρίας 

Πληρωμή για το ταξίδι: Σημειώστε ότι θα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μόνο τις θέσεις που πληρώνονται την ίδια μέρα 

με τη συμπλήρωση της φόρμας. 

Επιστροφή χρημάτων: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση και ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να 

είστε στην εκδρομή θα πρέπει να κάνετε κράτηση και να πληρώσετε εκ των προτέρων. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν 

γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης, ή σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στην εκδρομή, ή για άτομα που λόγω αργοπορίας 

ή άλλου λόγου έχασαν το ταξίδι, παρόλο που έκαναν κράτηση και πλήρωσαν. Τέλος  θα γίνει επιβεβαίωση της κράτησης, 

με πλήρη εξόφληση. 

http://www.greeksat.org.uk/
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Διευθύντρια                                  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθείστε το σύνδεσμο ή σκανάρετε με την κάμερα του κινητού σας το QR 

κωδικό για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στην εκδρομή: 

https://forms.office.com/r/B2ePzmYEU0 

 

http://www.greeksat.org.uk/
https://forms.office.com/r/B2ePzmYEU0

