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3 Φεβρουαρίου 2023 

Αγαπητοί γονείς, 

Η 22α  Φεβρουαρίου, γενέθλιος ημέρα του Ιδρυτή του Προσκοπισμού, έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια μέρα 
των Προσκόπων. Αυτή τη μέρα όλοι οι Πρόσκοποι θυμόμαστε και τιμούμε τον Ιδρυτή μας, η σκέψη μας 
ανατρέχει σε όλους τους Προσκόπους του Κόσμου και τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει ο Προσκοπισμός 
ως η μεγαλύτερη Κίνηση νεολαίας για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.  
 
Η μέρα αυτή, είναι μια μέρα που προσφέρεται για κοινές, μαζικές και καθολικές εκδηλώσεις ώστε τα μέλη μας, 
ειδικά τα νεότερα, να αντιληφθούν το μέγεθος της Κίνησης μας αλλά και να στείλουν τα μηνύματα της 
συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, της αγάπης.  
 
Στο πλαίσιο λοιπόν των εορτασμών για την Ημέρα του Προσκόπου και επί ευκαιρίας των 110 χρόνων του 
Προσκοπισμού στην Κύπρο, ο Κλάδος Προσκόπων της Επαρχίας Λευκωσίας, διοργανώνει μεγάλο παιχνίδι στην 
παλιά πόλη της Λευκωσίας, που στόχο έχει να «ταξιδέψει» τους Προσκόπους μέσα από μια ιστορική αναδρομή 
του Προσκοπισμού στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, οι Πρόσκοποι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, 
να συνεργαστούν και να περάσουν όμορφα, σε μια δράση που θα θυμίζει λίγο τις εποχές προ-κορονοϊού. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. Όλοι οι 
Πρόσκοποι θα πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημά μας το αργότερο μέχρι τις 8:50π.μ. και θα μεταβούν στην 
Πλατεία Ελευθερίας με τα πόδια. Θα μπορείτε να τους παραλάβετε γύρω στις 13:00μ.μ. από το Σύστημά μας.  

Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα €7.00 και περιλαμβάνει, τα υλικά του προγράμματος,  ρόφημα και 
αναμνηστικό της δράσης. 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους παγουράκι με νερό. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στην πιο πάνω δράση, παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την πιο 
κάτω δήλωση και να την αποστείλουν μαζί με το τίμημα συμμετοχής το αργότερο μέχρι το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου στο Σύστημά μας. Τις δηλώσεις θα μαζεύει ο Σύνδεσμος Γονέων στο Αρχηγείο του Συστήματος.   

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρχηγό της Ομάδας, Ανδρέα 
Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 96-320391. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η δράση πιθανόν να ακυρωθεί. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

 
 
Σας ευχαριστώ, με εκτίμηση 
 

 
Μαριάννα Φλωρίδου 
Αρχηγός Συστήματος 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εγώ ο/η __________________________________ επιτρέπω στο γιο/κόρη μου 

_____________________________________________  να συμμετάσχει στη δράση της Επαρχίας Λευκωσίας για 

τους εορτασμούς της Ημέρας του Προσκόπου στην Παλιά πόλη της Λευκωσίας το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 

2023, και για το σκοπό αυτό αποστέλλω το ποσό των €7.00 ως τίμημα συμμετοχής. 

Βεβαιώνω ότι δεν συντρέχουν λόγοι υγείας και το παιδί μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της 

Δράσης που θα περιλαμβάνουν σωματική καταπόνηση και περπάτημα.   

Το παιδί μου αντιμετωπίζει τα πιο κάτω προβλήματα υγείας: 

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

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

και έχει τις πιο κάτω ιδιαιτερότητες ως προς τις διατροφικές του/τις συνήθειες: 

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

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

 

 

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

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα     Ημερομηνία 


	Αγαπητοί γονείς,
	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


