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10 Νοεμβρίου 2016 

 

Προς: Γονείς Προσκόπων 

 
Αγαπητοί γονείς, 

Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας, στα πλαίσια την προσκοπικής της δουλειάς, προγραμματίζει 
την πρώτη της διήμερο δράση το Σαββατοκύριακο 26-27 Νοεμβρίου 2016 στην περιοχή Καμπιών – 
Αναλιόντα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κανό/καγιάκ στο φράγμα Ταμασσού, πεζοπορία από τα 
Καμπιά προς το χωριό Αναλιόντα, πτυχία, παιχνίδια και διανυχτέρευση εκεί, και τέλεση Υπόσχεσης των 
Αρχάριων Προσκόπων την Κυριακή το πρωί. 

Η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορείο το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 8.45 π.μ. από το Σύστημά μας 
(είσοδος στην οδό Αγίου Παύλου) και η επιστροφή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 15.30 μ.μ. πάλι στο 
Σύστημα. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως όλοι οι πρόσκοποι βρίσκονται στο Σύστημα το Σάββατο 
26 Νοεμβρίου στις 08:30 το πρωί ακριβώς. 

Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί στα €20 και περιλαμβάνει μεταφορικά, φαγητό, δραστηριότητα 
κανό/καγιάκ στο φράγμα Ταμασσού και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο διήμερο. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα ρούχα και παπούτσια που θα φορεθούν κατά την αναχώρηση θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για πορεία (παντελόνι/κολάν χοντρό και άνετο, κοντομάνικη φανέλα και 
sweatshirt, μαντήλι, σακάκι, κάλτσες ψηλές χοντρές και παπούτσια κατάλληλα για πορεία). Επίσης, όλα τα 
ατομικά υλικά των προσκόπων πρέπει να βρίσκονται σε σακίδιο και όχι σε τσάντες ταξιδιού γιατί  οι 
πρόσκοποι θα το μεταφέρουν μαζί τους κατά την πορεία. Επειδή στην Ομάδα Προσκόπων τα καλά 
εφόδια των προσκόπων είναι πολύ σημαντικά για την κατάλληλη κι ευχάριστη συμμετοχή των παιδιών και 
επιτυχία της δράσης, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Αρχηγό της Ομάδας 
Προσκόπων για ότι απορίες ή ανησυχίες έχετε ή διευκρινίσεις χρειάζεστε. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στη πιο πάνω δράση παρακαλώ όπως συμπληρώσουν 
την πιο κάτω δήλωση και την αποστείλουν με το τίμημα συμμετοχής το αργότερο μέχρι το Σάββατο 19 
Νοεμβρίου στην Αρχηγό της Ομάδας Προσκόπων Αμαλία Δρουσιώτου (99906327).  
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (όλα ΕΝΤΟΣ του ΣΑΚΙΔΙΟΥ) 

1. Πλήρης Προσκοπική Στολή (διπλωμένη στο 
σακίδιο και όχι με κρεμαστάρι) 

2. Mat (χαλάκι)  
3. Υπνόσακος (Sleeping bag) 
4. Φόρμες για ύπνο. 
5. Αδιάβροχο. 
6. Ρούχα (και τρικό, μπουφάν) – 2 σετ ρούχων 

κατάλληλα για πορεία  
7. Εσώρουχα και κάλτσες 
8. Παπούτσια κατάλληλα για πορεία και 2ο 

ζευγάρι αθλητικά παπούτσια 
9. Παγούρι  
10. Φανάρι 

11. Πετσέτα προσώπου, οδοντόβουρτσα, 
οδοντόπαστα (σε αδιάβροχη θήκη - νεσεσέρ) 

12. Μαχαιροπήρουνα, καραβάνα (ή πλαστικό πιάτο), 
ποτήρι (πλαστικό ή μεταλλικό) 

13. Γραφική Ύλη 
14. Για αρχάριους πρόσκοπους που θα δώσουν 

υπόσχεση: μαντήλι, κρίκο, τα σήματα* και 2 
παραμάνες. Μαντήλι μπορείτε να προμηθευτείτε 
από το Σύστημα στην τιμή των €6. 
*σήματα: σήμα μπερέ + σήμα υπόσχεσης 

15. Προαιρετικά: καπελάκι, φωτογραφική 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 
 
 
 
Ξένια Αντωνιάδου  
Αρχηγός Συστήματος 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Όνομα  

Προσκόπου:................................................................................................................................................ 

Όνομα 

Κηδεμόνα:.............................................................................................................................................. 

 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ..................................................................... 
 
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο διήμερο της Ομάδας στην περιοχή 
Καμπιά/Αναλιόντας και αποστέλλω το ποσό των €20 για τίμημα συμμετοχής. 
 
Επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στην δραστηριότητα κανό/καγιάκ και βεβαιώνω τους 
βαθμοφόρους ότι ξέρει καλό κολύμπι: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Κυκλώστε) 
 
Άλλες παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                   

……………………………………………………………………………………………….. 

                                   

……………………………………………………………………………………………….. 

                                   
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
             Ημερομηνία Υπογραφή 

 
 
 
         ............................................      ........................................................... 
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