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5 Σεπτεμβρίου 2015 
 
 
Προς: Όλους τους γονείς Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 
 
 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σύστημά μας αρχίζει φέτος τις συγκεντρώσεις του για την νέα 
Προσκοπική περίοδο 2015-2016 το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Με την έναρξη της νέας Προσκοπικής Χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 
 

1. Οι εγγραφές αρχίζουν κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου και θα παρακαλούσαμε εάν είναι εύκολο να 
γίνει η εγγραφή των παιδιών σας όσο πιο γρήγορα γίνετε για να μπορούν να λαμβάνουν μέρος 
στις δράσεις του Συστήματος και για να είναι καλυμμένοι από την ασφάλεια του Σώματος. Το 
δικαίωμα εγγραφής για κάθε παιδί είναι €35 για ολόκληρη την προσκοπική χρονιά και σ’ αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και ασφάλεια για τα παιδιά. Για κάθε έξτρα παιδί πληρώνεται μόνο η 
ασφάλεια €5,50 
 
Για καινούργιες εγγραφές παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και να την φέρετε μαζί σας μαζί με πιστοποιητικό 
γεννήσεως του παιδιού σας όταν θα κάνετε την εγγραφή. 
 
Για παιδιά τα οποία είναι ήδη μέλη στο Σύστημά μας παρακαλούμε συμπληρώστε στην 
αίτηση μόνο το όνομα και το επίθετο του παιδιού, όνομα και τηλέφωνο των γονιών, 
υπογράψτε την αίτηση και φέρτε την μαζί σας όταν θα κάνετε την εγγραφή. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε αλλαγή στα υπόλοιπα στοχεία της αίτησης παρακαλούμε γράψτε τα για να 
τα διορθώσουμε. 
 
Για όλα τα παιδιά θα πρέπει να υπογράφεται η συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για 
δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο των παιδιών του. 

            
2. Όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος μας, όπως και όλοι οι Βαθμοφόροι τους Σώματος 

Προσκόπων Κύπρου, εργάζονται για τον προσκοπισμό εθελοντικά στον ελεύθερό τους χρόνο και 
δεν πληρώνονται για αυτό. 

 
3. Το Σύστημά μας δεν έχει οικονομικούς πόρους από πουθενά εκτός από τις διάφορες εκδηλώσεις 

που διοργανώνει. Όλα τα χρήματα που μαζεύονται είναι για τις ανάγκες του Συστήματος όπως 
αντίσκηνα, γραφική ύλη, επιχορήγηση κατασκηνώσεων, εκπαιδεύσεων, εκδρομών και άλλα. 

 
4. Όλες τις ανακοινώσεις μας μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.91scouts.org όπως 

και φωτογραφίες από τις διάφορες δράσεις μας. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα μας 
και μέσω facebook. Κάντε Like στην σελίδα μας 91o Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα. 

 
5. Σας παρακαλούμε να διαβάζετε πολύ προσεκτικά τις επιστολές που σας αποστέλλουμε, γιατί 

περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τις διάφορες δράσεις του Συστήματός μας. 
 

http://www.91scouts.org/
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6. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του Συστήματος θα σας αποστέλλονται και μέσω του κινητού της 
Αρχηγού Συστήματος. 

 
7. Για τα νέα μέλη μας σας ενημερώνουμε ότι τα μαντήλια του Συστήματός μας μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε από το Σύστημα μας στην τιμή των €6. Επίσης το Σύστημα μας διαθέτει  
sweatshirts €17 και pins με το σήμα του Συστήματος €1. 

 
8. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες των συγκεντρώσεων είναι για τα Λυκόπουλα από τις 14.45 

μέχρι τις 16.30 (17.00 για τους Πρώτους και Δεύτερους των Εξάδων), για τους Πρόσκοπους από 
τις 14.30 μέχρι τις 17.00 (17.30 για τους Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες) και για τους 
Ανιχνευτές 14.30 μέχρι 17.00. 
 

9. Τις ώρες λειτουργίας του προσκοπικού καταστήματος μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας, 
όπως και στην ιστοσελίδα του Σώματος www.cyprusscouts.org . Το τηλέφωνο του καταστήματος 
είναι 22662621. Αγορές μπορείτε να κάνετε και μέσω διαδικτύου από το προσκοπικό κατάστημα. 
 

 
 
Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλετε. 
 

 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα 

http://www.cyprusscouts.org/

