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10 Μαρτίου 2017 
 

Προς: Γονείς Προσκόπων 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1-2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας, στα πλαίσια της προσκοπικής της δουλειάς, προγραμματίζει 

διήμερο δράση στην Κυπερούντα το Σαββατοκυρίακο 1-2 Απριλίου 2017. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

πορεία με σακίδια και δραστηριότητες καταρρίχησης στο Kyperounda Adventure Park). 

Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο αμέσως μετά την παρέλαση της 1ης Απριλίου του Αγίου Δομετίου στην 

οποία λαμβάνουμε μέρος κάθε χρόνο ως Σύστημα (ξεχωριστή σχετική ανακοίνωση) στις 12.30 μ.μ. από το 

Σύστημά μας με λεωφορείο και η επιστροφή θα γίνει την Κυριακή 2 Απριλίου στις 16.00μ.μ. στο Σύστημα 

μας. Ως εκ τούτου, όλοι οι πρόσκοποι θα πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα το Σάββατο στις 12:15 

το αργότερο. Εάν επιθυμείτε να αφήσετε τα σακίδια στο Σύστημα μας πριν την παρέλαση (και μετά την 

παρέλαση τα παιδιά σας να επιστρέψουν μαζί μας περπατητοί στο Σύστημα από το δημαρχείο Αγίου 

Δομετίου όπου τελειώνει η παρέλαση), αυτό θα είναι δυνατό από τις 9.30-10.30. 

Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί στα €25 και περιλαμβάνει, μεταφορικά, διαμονή, καταρρίχηση, φαγητό 

(μεσημεριανό Σαββάτου, ρόφημα, βραδινό Σαββάτου, πρόγευμα Κυριακής, ρόφημα και μεσημεριανό 

Κυριακής), υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο διήμερο και το κόστος της δραστηριότητάς μας.  

Παρακαλώ όπως στα υλικά των παιδιών σας φροντίστε να περιληφθούν παπούτσια κατάλληλα για πορεία 

και προσκοπική φανέλα και όλα τα ατομικά υλικά να βρίσκονται σε σακίδιο (και όχι σε τσάντες ταξιδιού). 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στην πιο πάνω δράση παρακαλώ όπως συμπληρώσουν 

την πιο κάτω δήλωση και να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι το Σάββατο 25 Μαρτίου 2016 στην 

Αρχηγό της Ομάδας Προσκόπων Αμαλία Δρουσιώτου (99906327). 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 
 
 

Ξένια Αντωνιάδου 
Αρχηγός Συστήματος 
 

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. Προαιρετικά: καπελάκι, φωτογραφική 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Όνομα  

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

Όνομα 

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

 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ..................................................................... 
 
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο διήμερο της Ομάδας και αποστέλλω το ποσό 
των €25 για τίμημα συμμετοχής. 
 
Επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στην δραστηριότητα: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Κυκλώστε) 
 
Άλλες παρατηρήσεις: 

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

                                   

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

                                   

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

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

 

 
             Ημερομηνία Υπογραφή 

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