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08 Νοεμβρίου 2013 
 
Αγαπητοί γονείς 

Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας μέσα στα πλαίσια της 
προσκοπικής της δουλειάς προγραμματίζει την πρώτη της 
διήμερο δράση για όλους τους Προσκόπους της, το 
Σαββατοκύριακο 23-24 Νοεμβρίου 2013 στον Καλοπαναγιώτη. 

Το τίμημα συμμετοχής είναι € 20 και περιλαμβάνει, μεταφορικά, 
φαγητό και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
διημέρου. 

Το πρόγραμμα μας θα περιλαμβάνει προσκοπικές απαιτήσεις, 
Τελετή Υπόσχεσης για τους αρχάριους πρόσκοπους και πολλές 
άλλες εκπλήξεις.  

Οι Πρόσκοποι που θα λάβουν μέρος στην δράση θα πρέπει να 
βρίσκονται στο Σύστημα το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 1:30 μ.μ. 
και θα επιστρέψουμε πίσω στο Σύστημα την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου στις 3:30 μ.μ. 

Οι πρόσκοποι κατά την αναχώρηση θα πρέπει να φορούν τζιν 
παντελόνι, φανέλα προσκοπική, sweatshirt και μαντήλι.  

Σε οποιανδήποτε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μεταφορά 
των παιδιών κατά την διάρκεια του διημέρου αυτή θα γίνει με την 
χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων των βαθμοφόρων της Ομάδας. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στη πιο πάνω 
δράση παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την πιο κάτω δήλωση 
και να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου στην Αρχηγό τους. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

Σας ευχαριστώ, 

Με εκτίμηση 

 
Ξένια Αντωνιάδου 
Αρχηγός Συστήματος 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Όνομα Προσκόπου:.......................................................................................................................................... 
 
Όνομα Κηδεμόνα:..................................................................................................................................................... 
 
Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στη διήμερη δράση της Ομάδας και αποστέλλω το ποσό των  € 20 για 
τίμημα συμμετοχής. 
 
Τηλέφωνο οικίας / κινητό: ..................................................................... 
  
 
 Ημερομηνία  …………………………………………..   Υπογραφή ………………………………………………….. 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
1. Πλήρης Προσκοπική Στολή.  
2. Οι πρόσκοποι που θα δώσουν υπόσχεση 

παρακαλώ όπως φέρουν μαζί τους και τα 
απαραίτητα σήματα. Όσοι δεν διαθέτουν 
μαντήλι θα μπορέσουν να προμηθευτούν 
από το Σύστημα στην τιμή των € 6. 

3. Sweatshirt 
4. Μπουφάν και αδιάβροχο. 
5. Φόρμες γυμναστικής. 
6. Έξτρα σετ ρούχα σε περίπτωση που 

βραχούν οι πρόσκοποι. 
7. Εσώρουχα  
8. Παπούτσια Πεζοπορίας (καλό θα είναι οι 

πρόσκοποι να εξασφαλίσουν παπούτσια 
πεζοπορίας γιατί οι διαδρομές που 
ακολουθούμε σε πορείες δεν είναι πάντα 
στην άσφαλτο) 

9. 2ο ζευγάρι παπούτσια  
10. Πετσέτα προσώπου, χτένα, οδοντόβουρτσα, 

οδοντόπαστα. 
11. Υπνόσακο (Sleeping bag) 
12. Mat. 
13. Ποτήρι, καραβάνα, μαχαιροπήρουνα. 
14. Γραφική Ύλη. 
15. Φανάρι. 


