4 Μαΐου 2022
Προς: Γονείς Προσκόπων
Αγαπητοί γονείς,

ΔΙΗΜΕΡΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 14-15 Μαΐου 2022
Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας, στα πλαίσια την προσκοπικής της δουλειάς, προγραμματίζει
την πρώτη της διήμερη δράση για τη φετινή χρονιά το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαΐου στο οίκημα του
Συστήματος μας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, παιχνίδι πόλεως, πτυχία και παιχνίδια.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημά μας το Σάββατο 14 Μαΐου στις 2.45 μ.μ. και η
αναχώρηση θα γίνει από το Σύστημα μας την Κυριακή 15 Μαΐου στις 3.00 μ.μ.
Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί στα €12 και περιλαμβάνει φαγητό, και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
στο διήμερο.
Παρακαλώ σημειώστε ότι κατά την άφιξη τους τα παιδιά θα έρθουν με την Προσκοπική τους στολή
ενώ όλα τα ατομικά υλικά των προσκόπων πρέπει να βρίσκονται σε σακίδιο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στη πιο πάνω δράση παρακαλώ όπως συμπληρώσουν
την google form που σας έχει σταλεί στο κινητό σας και να αποσταλεί το τίμημα συμμετοχής με
QuickPay(99544477) ή Revolut (99544477 ή @marianlscc) στην Αρχηγό Μαριάννα ή με κατάθεση στον
λογαριασμό του Συστήματος στην Ελληνική Τράπεζα Αρ. λογ. 125-01-024517-01. ΙΒΑΝ:
CY94005001250001250102451701 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου. Για οτιδήποτε πληροφορίες
χρειαστείτε επικοινωνήστε με τον Αρχηγό της Ομάδας Προσκόπων Ανδρέα Χριστοδούλου (96320391).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (όλα εντός του ΣΑΚΙΔΙΟΥ)
9.
1. Πλήρης Προσκοπική Στολή (θα
10.
φορεθεί κατά την αναχώρηση)
11.
2. Υπνόσακος (Sleeping bag)
12.
3. Φόρμες ή ρούχα για ύπνο.
13.
4. Μία αλλαξιά ρούχα
14.
5. Εσώρουχα και κάλτσες
6. Αθλητικά παπούτσια
7. Παγούρι και Φανάρι
8. Πετσέτα προσώπου,
οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα (σε
αδιάβροχη θήκη - νεσεσέρ)

Ποτήρι (πλαστικό ή μεταλλικό)
Καραβάνα και μαχαιροπήρουνα
Γραφική Ύλη
Καπελάκι ήλιου
Τσαντούλα μικρή τύπου backpack για το παιχνίδι πόλεως
Προαιρετικά: φωτογραφική

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μαριάννα Φλωρίδου
Αρχηγός Συστήματος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.91scouts.org

