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28 Αυγούστου 2014 

 
ΘΕΜΑ: Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών 2014 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας οργανώνει Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών και 
Υπενωμοταρχών το Σαββατοκυρίακο 13-14 Σεπτεμβρίου. 

Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο Κόρνο. 

Σκοπός του διημέρου είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών στην εφαρμογή του 
κατ’ Ενωμοτίας συστήματος, στην οργάνωση και λειτουργία της Ενωμοτίας καθώς και στη λειτουργία του 
Συμβουλίου Ενωμοτίας και του Συμβουλίου Τιμής Ομάδας καθώς και άλλα θέματα που εμπίπτουν στα καθήκοντά 
τους. Παράλληλα, τα παιδιά τα οποία θα ηγηθούν των Ενωμοτιών των Ομάδων με τη νέα προσκοπική χρονιά, θα 
έχουν την ευκαιρία μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες να έρθουν πιο κοντά, να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και άμιλλας. 

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το χώρο στάθμευσης του ταχυδρομείο Προδρόμου στο Στρόβολο, δίπλα 
από τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, στις 9:00 του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή θα γίνει στον ίδιο 
χώρο, στις 15:00 την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναχώρησης με πλήρη προσκοπική στολή, τουλάχιστον 30 
λεπτά πριν τον καθορισμένο χρόνο αναχώρησης, δηλαδή στις 8:30 και με τα κατάλληλα εφόδια για μια διήμερη 
δράση. 

Το τίμημα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €17 και περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής, το εγχειρίδιο του 
Ενωμοτάρχη και άλλο υλικό σε ψηφιακό δίσκο, τα μεταφορικά και το αναμνηστικό της δράσης.  

Όσο παιδιά θα λάβουν μέρος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση και να την επιστρέψετε το 
αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Θα υπάρχει βαθμοφόρος αύριο Παρασκευή, την Δευτέρα και την Τρίτη από τις 
7.30 μέχρι τις 9 στο Κολυμβητήριο Λευκωσίας όπου γίνονται μαθήματα Ναυαγοσωστικής για να μαζεύει τις 
δηλώσεις. 

Σας ευχαριστώ, 

Με εκτίμηση 

 
Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός Συστήματος 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Όνομα Προσκόπου:.......................................................................................................................................... 
 
Όνομα Κηδεμόνα:..................................................................................................................................................... 
 
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στην εκπαίδευση Ενωμοταρχών/Υπενωμοταρχών και αποστέλλω το 
ποσό των  €17 για τίμημα συμμετοχής. 
 
Τηλέφωνο οικίας / κινητό: .................................................... Υπογραφή .......................................................... 

http://91scouts.org/

