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17 Σεπτεμβρίου 2022
Προς: Όλους τους γονείς Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών
Αγαπητοί γονείς,
Έναρξη Προσκοπικής χρονιάς το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου.
Επιτέλους επιστρέφουμε!
Οι συγκεντρώσεις των Λυκόπουλων είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και των Προσκόπων 2 ώρες. Η
συγκέντρωση της Αγέλης Λυκοπούλων (παιδιά Β’ μέχρι Ε’ τάξη) είναι από τις 3:00 - 4.45, της Ομάδα
Προσκόπων (παιδιά Στ’ Δημοτικού μέχρι Γ’ Γυμνασίου) από τις 3:00 – 5:00 και της Κοινότητας
Ανιχνευτών (παιδιά Α’ μέχρι Γ’ Λυκείου) από τις 5 μέχρι τις 6.30. Όλοι θα προσέρχονται στο Σύστημα,
από την είσοδο που βρίσκεται κοντά στο Οίκημα μας στην οδό Νικολάου Καταλάνου.
Σας παρακαλούμε θερμά για όσο χρόνο χρειαστεί να ακολουθούμε αυτό το πρωτόκολλο και για να μην
δημιουργείται συνωστισμός, τα παιδιά σας να έρχονται στην ώρα τους (15 λεπτά πριν την έναρξη
της συγκέντρωσης τους) και να φεύγουν αμέσως μόλις τελειώσει η συγκέντρωση. Δυστυχώς και για
φέτος, τα παιδιά δεν θα μπορούν να μένουν για ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή όπως γινόταν άλλες
χρονιές.
Για την φετινή χρονιά επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Επιτελείο
Οι φετινοί αρχηγοί τμημάτων είναι οι πιο κάτω:
1

Αρχηγός
Συστήματος

Μαριάννα Φλωρίδου

99544477

ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (παιδιά Β’ Δημοτικού μέχρι Ε’ Δημοτικού)
1

Αρχηγός

Μιχάλης Παυλίδης

99859880

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (παιδιά Στ’ Δημοτικού μέχρι Γ’ Γυμνασίου)
1

Αρχηγός

Ανδρέας Χριστοδούλου

96320391

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΏΝ (παιδιά Α’ Λυκείου μέχρι Γ’ Λυκείου)
1

Αρχηγός

Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου

Ιστοσελίδα: http://www.91scouts.org

99192800

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy
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2. Εγγραφές Υφιστάμενων Μελών
Οι εγγραφές θα γίνουν για τα παλιά μέλη μας με φυσική παρουσία στο Σύστημα μόνο το Σάββατο
17 και 24 Σεπτεμβρίου από τις 3 μμ. μέχρι τις 4.30 μμ. Για ανέπαφη πληρωμή συνδρομής (δες
σημείο 4)
3. Εγγραφές Νέων Μελών
Για καινούριες εγγραφές, οι οποίες θα γίνονται μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, παρακαλούμε όπως
συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας και να την
φέρετε μαζί σας μαζί με αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως του παιδιού σας όταν θα κάνετε
την εγγραφή ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο 91sp@cyprusscouts.org ή στο
scouts91@cytanet.com.cy μαζί με την απόδειξη πληρωμής (δες σημείο 4).
4. Ανέπαφες πληρωμές
Η πληρωμή μπορεί να γίνει ανέπαφα με τους ακόλουθους τρόπους:


Κατάθεση/Μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα γράφοντας στην περιγραφή της συναλλαγής
το όνομα του παιδιού σας:
Όνομα Δικαιούχου: 91ο Σύστημα Αγίου Ανδρέα
Αριθμός Λογαριασμού: 125-01-024517-01
Αριθμός ΙΒΑΝ: CY94005001250001250102451701
SWIFT/BIC: HEBACY2N



Με quickpay ή με revolut στο τηλέφωνό (99544477)

5. Όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος μας, όπως και όλοι οι Βαθμοφόροι τους Σώματος
Προσκόπων Κύπρου, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον ελεύθερό τους
χρόνο και δεν πληρώνονται για αυτό.
6. Το Σύστημά μας δεν έχει οικονομικούς πόρους από πουθενά εκτός από τις διάφορες εκδηλώσεις
που διοργανώνει. Όλα τα χρήματα που μαζεύονται είναι για τις ανάγκες του Συστήματος όπως
αντίσκηνα,

γραφική

ύλη,

επιχορήγηση

κατασκηνώσεων,

εκπαιδεύσεων,

εκδρομών,

επιδιορθώσεις οικήματος και άλλα.
7. Όλες τις ανακοινώσεις μας μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.91scouts.org.
Παρακαλούμε να τις διαβάζετε πολύ προσεκτικά γιατί περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά
Ιστοσελίδα: http://www.91scouts.org
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με τις διάφορες δράσεις του Συστήματός μας. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα μας και
μέσω facebook, twitter και instagram. Κάντε Like στην σελίδα μας 91o Σύστημα Προσκόπων
Αγίου Ανδρέα. Δεν θα αποστέλλονται επιστολές ή ανακοινώσεις με τα παιδιά σας για
εξοικονόμηση χαρτιού.
8. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του Συστήματος θα σας αποστέλλονται και μέσω του κινητού της
Αρχηγού Ξένιας (99566791). Σας ενημερώνουμε επίσης ότι θα δημιουργηθούν διαφορετικά Viber
groups για Λυκόπουλα και Προσκόπους. Ο σκοπός δημιουργίας τους είναι η συνεχής και άμεση
ενημέρωση σας σε θέματα συγκεντρώσεων/εκδηλώσεων/φωτογραφιών κλτ. Στα group αυτά δεν
θα μπορείτε εσείς να στέλνετε οτιδήποτε. Αν χρειάζεστε κάτι περισσότερο μπορείτε να
αποστέλλετε προσωπικά μυνήματα στους Αρχηγούς Τμημάτων όπως αυτοί απεικονίζονται πιο
πάνω.
9. Λόγω κορονοϊού, τα παιδιά σας θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους παγουράκι

ή

μπουκαλίτσα με νερό στο οποίο να υπάρχει γραμμένο το όνομά τους και να βρίσκεται σε
τσαντούλα που στην οποία να υπάρχει γραμμένο το όνομά τους.
10. Επίσης σας παρακαλούμε όπως υπάρχει γραμμένο το όνομά τους σε όλα τους τα ατομικά
είδη όπως καπελάκι, προσκοπικό μαντήλι, μπουφάν κλπ λόγω του ότι θα είναι πιο
εύκολο αυτό να βρεθεί σε περίπτωση που χαθεί αφού όλα τα παιδιά φοράνε το ίδιο.
11. Σας ενημερώνουμε ότι στο Σύστημα μας κάθε Σάββατο υπάρχουν βαθμοφόροι από τις
2.30 - 6.00 μ.μ. Σας παρακαλούμε μην φέρνετε τα παιδιά σας νωρίτερα από τις 2.40 μ.μ.
12. Τις ώρες λειτουργίας του προσκοπικού καταστήματος μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του
Σώματος www.cyprusscouts.org. Το τηλέφωνο του καταστήματος είναι 22662621.
Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μαριάννα Φλωρίδου
Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα

Ιστοσελίδα: http://www.91scouts.org

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy

