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23 Φεβρουαρίου 2019    

 

Αγαπητοί γονείς, 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 16-17 MAΡΤΙΟΥ 2019 
 
Η Ομάδα Προσκόπων του Συστήματός μας, στα πλαίσια την προσκοπικής της δουλειάς, 
προγραμματίζει διήμερο δράση το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαρτίου 2019 στην περιοχή 
Βαβατσινιάς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, πεζοπορία, πτυχία και παιχνίδια. 

Αναχώρηση: Σάββατο 16 Μαρτίου στις 2.30 μ.μ. από το Σύστημα. Για το σκοπό αυτό, οι 
πρόσκοποι θα πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα το αργότερο μέχρι τις 2.15 μ.μ. 

Επιστροφή: Κυριακή 17 Μαρτίου στις 4.30 μ.μ. στο Σύστημα.  

Τίμημα συμμετοχής: €20 και περιλαμβάνει μεταφορικά, φαγητό, δραστηριότητες και υλικά. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι κατά την αναχώρηση θα φορεθεί προσκοπική στολή ενώ όλα τα 

ατομικά εφόδια θα πρέπει να βρίσκονται σε σακίδιο γιατί  οι πρόσκοποι θα το μεταφέρουν μαζί 

τους κατά την πορεία. 

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 2 
Μαρτίου στο Σύστημα μας. Τις δηλώσεις θα μαζεύει ο Σύνδεσμος Γονέων στο Αρχηγείο του 
Συστήματος ενώ για οποιεσδήποτε απορίες παρακαλώ επικοινωνείτε με την Αρχηγό της Ομάδας 
Προσκόπων Αμαλία Δρουσιώτου (99906327).  
 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (όλα εντός του ΣΑΚΙΔΙΟΥ) 

1. Πλήρης Προσκοπική Στολή (θα φορεθεί 
κατά την αναχώρηση) 

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 Παγούρι και 
Φανάρι 

9. Πετσέτα προσώπου, οδοντόβουρτσα, 
οδοντόπαστα (σε αδιάβροχη θήκη - νεσεσέρ) 

10. Μαχαιροπήρουνα, καραβάνα (ή πλαστικό 
πιάτο), ποτήρι (πλαστικό ή μεταλλικό) 

11. Γραφική Ύλη 
12. Προαιρετικά: καπελάκι, φωτογραφική 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 
Ξένια Αντωνιάδου  
Αρχηγός Συστήματος  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΟΜΑΔΑΣ 16-17 MAΡΤΙΟΥ 2019 

 

Όνομα  Προσκόπου:.......................................................................................................................... 

Όνομα Κηδεμόνα:.....................................................................................................................  

Τηλ. πατέρα:........................................... Τηλ. μητέρας: …………………………………. 

 

Επιτρέπω στο γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στο διήμερο της Ομάδας στην Βαβατσινιά και 

αποστέλλω το ποσό των €20 για τίμημα συμμετοχής. 

 

Άλλες παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………….. 

                                   

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

 

             Ημερομηνία Υπογραφή 

 

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