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Αρ. Πρωτ.: 015.2014-2015 

Αρ. Φακ.: 01.02 

   

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

 

Αγαπητοί γονείς 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο, οι Επαρχιακές Εφορείες Κερύνειας και 

Λευκωσίας διοργανώνουμε από κοινού, Προσκοπικό Φεστιβάλ, για να καλωσορίσουμε την άνοιξη με 

φανταστικά παιχνίδια, απίθανες δραστηριότητες, πολλά δρώμενα αλλά και άφθονη μουσική, για να 

απολαύσουν τα παιδιά, οι φίλοι τους αλλά και εσείς μαζί τους. Το φεστιβάλ διοργανώνεται με τη 

συνεργασία του Δήμου Λευκωσίας και τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού Δρ Κώστα Καδή. 

 

Το προσκοπικό φεστιβάλ θα διεξαχθεί στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου και μπορείτε να φέρετε 

τα παιδιά σας και τους φίλους τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τις 10.00 μέχρι τις 17.00 για να 

παίξουν μαζί μας προσκοπικά παιχνίδια και να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες όπως αυτές 

φαίνονται στo ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτουμε. Ακολούθως, το βράδυ από τις 18.00  μέχρι 

τις 22.00 θα μας κρατήσουν συντροφιά, διάφορα γνωστά συγκροτήματα. 

 

Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από γονείς και θα πρέπει 

να φορούν Προσκοπική στολή. Θα πωλούνται στην είσοδο ειδικά βραχιολάκια προς €3 το άτομο και 

τα παιδιά θα δικαιούνται να συμμετάσχουν ελεύθερα σε όλες τις δραστηριότητες και παιχνίδια 

όσες φορές θέλουν. Εσείς, μπορείτε με €2 να απολαύσετε ένα ποτό ή καφέ. Για τη δική σας ευκολία 

μπορείτε να προμηθευτείτε τα βραχιολάκια το επόμενο Σάββατο 7/3 καθώς θα προπωλούνται από 

τους Αρχηγούς Συστημάτων, των παιδιών σας.  

 

Στο φεστιβάλ θα πωλούνται επίσης, τρόφιμα και ποτά όπως χάμπουργκερ, πίτσα, νηστίσιμο 

χορτοφαγικό μπέργκερ και hot dogs, νερό, αναψυκτικά και χυμοί καθώς επίσης, γλυκά και καφές.  
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Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να σταθμεύσετε το όχημα σας στους χώρους στάθμευσης του 

Δήμου Λευκωσίας (τάφρος Davilla, ΟΧΙ και Κολοκάση) καθώς και στις οδούς που βρίσκονται απέναντι 

από την τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. 

  

Ελάτε λοιπόν, στις 14 Μαρτίου από τις 10.00 μέχρι τις 17.00 στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου για 

να απολαύσετε την άνοιξη μαζί μας με πολλά προσκοπικά παιχνίδια και δραστηριότητες, όπως 

χειροτεχνίες, face painting και όχι μόνο, έτσι όπως μόνο εμείς οι Πρόσκοποι μπορούμε να 

διασκεδάζουμε.  Μαζί μας θα έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, η Green Dot, ο Ανάκυκλος Περιβαλλοντική, η Τηγανοκίνηση και 

το Καταφύγιο Σκύλων Λευκωσίας (Nicosia Dog Shelter) που θα εμπλουτίσουν τα φεστιβάλ με τις δικές 

τους δραστηριότητες.   

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του προσκοπικού φεστιβάλ, θα διεξάγεται συλλογή 

ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για ενίσχυση της μεγάλης εκστρατείας που διεξάγουν οι 

Ανιχνευτές μας για συλλογή των πιο πάνω ειδών για ενίσχυση κοινωνικών φορέων και των κοινοτικών 

παντοπωλείων. Αν επιθυμείτε μπορείτε να συνεισφέρετε και εσείς. Παράλληλα μπορείτε να φέρετε 

ρούχα, λευκά είδη, παπούτσια, τσάντες και ζώνες που δε σας είναι πλέον χρήσιμα για να ενισχύσουμε 

την εκστρατεία του ΑΝΑΚΥΚΛΟΥ: «Όλη η Κύπρος μαζεύει και προσφέρει» 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και το περιεχόμενο της θα βρείτε στο ενημερωτικό έντυπο 

που επισυνάπτουμε. 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,  
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Λίνα Σαλίδου Ζάρκα       Ανδρέας Σ. Παναγιώτου  
Επαρχιακή Έφορος Κερύνειας                   Επαρχιακός Έφορος Λευκωσίας 
 


