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9 Μαρτίου 2013 

Αγαπητοί γονείς 

Το Σύστημά μας οργανώνει διήμερο εκδρομή για τα Λυκόπουλα, Προσκόπους και Ανιχνευτές του 
συστήματος μας το Σαββατοκύριακο 13-14 Απριλίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σώματος στον Κόρνο. 
Επίσης την Κυριακή 14 Απριλίου οργανώνεται μονοήμερη εκδρομή για όλους τους γονείς στον ίδιο χώρο.  

Το τίμημα συμμετοχής του διημέρου για τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές είναι €20 και 
περιλαμβάνει τα μεταφορικά και το φαγητό. Το τίμημα συμμετοχής για τους γονείς είναι €15.00 το άτομο 
(για αδελφάκια κάτω των 6 χρόνων είναι €8). Το φαγητό την Κυριακή θα είναι μπουφέ. 

Το πρόγραμμα του Σαββάτου για τα παιδιά, θα είναι εκπαιδευτικό και η Κυριακή θα είναι ψυχαγωγική για 
όλους. Θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ με τα παιδιά σας ή να παίξετε 
μεγάλο παιχνίδι γνώσεων με φακέλλους. 

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην δράση μας, να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη 
δήλωση και να την αποστείλετε το ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι το Σάββατο 30 Μαρτίου μαζί με το τίμημα 
συμμετοχής στον Αρχηγό Συστήματος.  

Η αναχώρηση των παιδιών το Σάββατο θα γίνει στις 3 μ.μ. γι αυτό τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο 
Σύστημα το αργότερο μέχρι τις 2.30 μ.μ. Τα ατομικά εφόδια που θα πρέπει να έχουν μαζί τους θα σας 
δοθούν αργότερα.  

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. την Κυριακή στο εκπαιδευτικό κέντρο 
στον Κόρνο. Θα το βρείτε εύκολα όταν ακολουθήσετε τις πινακίδες μετά την έξοδο για το χωριό Κόρνος 
από τον αυτοκινητόδρομο. 

Για οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Σας ευχαριστώ, 

 
Με εκτίμηση 
 
 
Μάριος Χριστοφόρου 
Αρχηγός Συστήματος 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Όνομα Λυκοπούλου/Προσκόπου/Ανιχνευτή: ……...........………………………………………………………….. 
 
Όνομα Γονέων: ……………………….......................................................………………………………………… 
 
Τηλ. Γονέων:……………………….......................................................……………………………………………. 
 
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο Διήμερο του Συστήματος και αποστέλλω το ποσό των  
€…......…..για τίμημα συμμετοχής. 
Επιπρόσθετα θα παρευρεθούν  …… άτομα άνω των 6 χρονών και …......παιδιά κάτω των 6 χρονών και 
αποστέλλω το επιπρόσθετο ποσό των €……….. 
 
Τηλέφωνο οικίας: .....................................................................  Κινητό ………………………………………………………….. 

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

    Ημερομηνία                    Υπογραφή 


