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25 Απριλίου 2014 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Ο Κλάδος Λυκοπούλων της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της 
προσκοπικής του δουλειάς διοργανώνει διήμερο για όλα τα λυκόπουλα της επαρχίας Λευκωσίας που 
βρίσκονται στην Ε’ Τάξη του δημοτικού το Σαββατοκύριακο 3-4 Μαίου στον εκπαιδευτικό χώρο του 
Σώματος Προσκόπων στον Κόρνο. 
 

Το τίμημα συμμετοχής είναι €15.00 και περιλαμβάνει τα μεταφορικά, μεσημεριανό και δείπνο του 

Σαββάτου, πρόγευμα της Κυριακής, ροφήματα, αναμνηστικό και λοιπά έξοδα της δράσης. Δεν θα 
προσφερθεί πρόγευμα το Σάββατο ούτε και γεύμα το μεσημέρι της Κυριακής. 
 
Το διήμερο αυτό είναι περισσότερο εκπαιδευτικό και σκοπό έχει να προετοιμάσει τα Λυκόπουλα που θα 
πάνε ανάβαση στην ομάδα Προσκόπων την επόμενη χρονιά σε προσκοπικές απαιτήσεις όπως πυξίδα, 
χάρτη, κόμπους κ.ά. 
 
Παρακαλούνται όσα λυκόπουλα θα συμμετέχουν, να παρευρίσκονται στο χώρο στάθμευσης του 
Δημαρχείου Στροβόλου στις 10:00 π.μ. το αργότερο όπου και θα αναχωρήσουν με λεωφορεία. Oι 
γονείς τους μπορούν να τα παραλάβουν από το ίδιο σημείο την Κυριακή η ώρα 1:00μ.μ. Παρακαλώ τα 
Λυκόπουλα να έχουν μαζί τους μόνο τα ατομικά εφόδια που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη δήλωση.  
 
Παρακαλώ όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διήμερο εκδρομή να φέρουν την πιο 
κάτω δήλωση με τα χρήματα την Κυριακή στο Σύστημα. Θα βρίσκεται εκεί βαθμοφόρος για να τις 
παραλάβει από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα.  
 
Για οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με την Αρχηγό Μαριάννα στο 99553203. 
 
Σας ευχαριστώ, 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ξένια Αντωνιάδου 
Αρχηγός Συστήματος 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Όνομα Λυκοπουλου:.....................................……………………..................................................... 
 
Όνομα Κηδεμόνα:...............................……......................................................................................  
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο Διήμερο της Επαρχίας Λευκωσίας και αποστέλλω το 
ποσό των €15 για τίμημα συμμετοχής. 
 
Τηλέφωνο οικίας: ....................................  Κινητό ……………..   
   
              Υπογραφή                                                                                       Ημερομηνία                                                
       
.............................................                                         ........................................................................ 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
1. Πλήρης Προσκοπική Στολή. 
2. Τρικό. 
3. Μπουφάν ή αδιάβροχο. 
4. Φόρμες γυμναστικής και τζιν παντελόνι. 
5. Παπούτσια γυμναστικής. 
6. Πετσέτα προσώπου, χτένα, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα. 
7. Πιάτο, πιρούνι, ποτήρι (όλα πλαστικά) 
8. Υπνόσακο (Sleeping bag) και κουβέρτα. 
9. Ματ για το πάτωμα 
10. Γραφική Ύλη 
11. Φανάρι 
12. Παγούρι 
 
 


